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Editorial 

Fernando de Tacca 

 

A presente edição é resultado do I Seminário Studium de Estudos 

Fotográficos que aconteceu em novembro do ano passado (2010), no 

Instituto de Artes da Unicamp. O evento foi aprovado pelo Fundo de Apoio à 

Pesquisa e à Extensão (FAEPEX), em edital interno da Unicamp. Quase a 

totalidade dos palestrantes enviou seus trabalhos para serem publicados 

nesta edição, aos quais agradecemos por se prontificarem em divulgar suas 

ideias na revista Studium. 

O evento foi realizado no dia 24 de novembro de 2010, em duas 

sessões, pela manhã e pela tarde, e tivemos como convidado especial para a 

abertura Juan Millares, professor na Facultad de Bellas Artes da Universidad 

Complutense de Madrid e diretor do premiado filme “El Pabellón Alemán” 

(Espanha, 2009). Nesta edição o nosso leitor poderá ver na íntegra a 

película, por gentileza de Millares. O próprio Millares apresenta um artigo no 

qual podemos vislumbrar a sua relação subjetiva com os significados do 

fotográfico e suas fronteiras entre o documental e o ficcional. 

Na mesa matutina tivemos uma profícua apresentação de questões 

relativas aos processos de curadoria, em que Andreas Valentin nos propiciou 

um itinerário pela obra de José Oititica Filho, em exposição ocorrida no 

Centro de Arte Hélio Oiticica, Rio de Janeiro, em 2007, e pudemos ver 

relações do processo criativo do fotógrafo e cientista, nas quais a ciência 

muitas vezes alimenta a arte e vice-versa. Nesse sentido, também, mas de 

uma forma mais geral, o texto de Milton Guran analisa a relação da 

curadoria com sua inserção no mercado e sua função social, como 

intermediação entre público e o privado das coleções fotográficas, em que o 
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ponto de vista da curadoria é apresentado como um processo criativo e 

reflexivo. 

Nas questões contemporâneas do fotográfico temos a análise do livro 

de poemas Paranoia de Ricardo Piva, com fotos de fotos de Wesley Duke 

Lee, realizada por Susana Dobal. Nessa análise, as relações entre imagem e 

palavra convergem para o campo do poético, no qual uma apropriação da 

linguagem do cinema é de certa forma apresentada. Ronaldo Entler nos 

desafia com o tema complexo da autoria coletiva e o lugar da própria autoria 

da fotografia nos tempos atuais, ao analisar coletivos fotográficos e suas 

perturbações provocativas em uma possível dissolução do autor, 

contrariando tradições históricas do culto ao sujeito. Tempo, como conceito 

fugaz, mas diretamente implicado no fotográfico, é o tema de Cláudia 

Linhares Sanz, que questiona certa arbitrariedade do instantâneo 

fotográfico, donde a questão da duração e dimensionamento da 

complexidade temporal da fotografia. E nesta edição também temos um 

artigo de Mauricius Martins Farina, membro da comissão organizadora do 

evento e do comitê editorial da revista Studium, que nos traz uma reflexão 

sobre o movimento f.64 e suas implicações na fotografia moderna 

relacionadas à ideia do tempo como suspensão e ocorrência fenomenológica. 

Convidamos os leitores para que adentrem os temas apresentados no 

evento, acreditando que a disponibilização das reflexões apresentadas nos 

textos aqui publicados é uma forma de participar e de interagir na própria 

dimensão em que o tempo pode nos inundar e presenciar. 
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La imagen imaginada: notas sobre el cortometraje El 
pabellón alemán1  

Juan Millares 

 

Las imágenes técnicas, (las fotografías, el cine, el vídeo), tienen una 

cualidad original que nos hace identificarlas con los documentos, los 

registros y los testimonios de lo real y, por tanto, se presentan 

estrechamente ligadas a la verdad, sea lo que esta pueda ser y lo que cada 

uno entienda por tal. La insoslayable participación de los aparatos en la 

obtención de las imágenes técnicas introduce una cierta objetividad, un 

relativo alejamiento del autor productor en la responsabilidad final de las 

imágenes o, por lo menos, una autoría menos nítida que en las imágenes 

tradicionales, manuales. La realidad y la verdad, reclaman a gritos ser parte 

esencial de las imágenes técnicas. Y así, el documento, lo documental, se 

convierte en el sustrato recurrente de la fotografía, el cine y el vídeo.  

 

                                                           
1 Estos comentarios son el resultado de una reflexión posterior a la realización del cortometraje documental El 
pabellón alemán (Juan Millares, 2010). Por tanto no fueron, muchos de ellos, conscientes en el proceso de 
elaboración del film. La práctica artística, por lo menos en mi caso, es un cúmulo de obsesiones, intuiciones y 
sensaciones mezcladas con estrategias racionales y culturales que finalmente cristalizan en algo que se me escapa 
a primera vista y solo al cabo del tiempo, de recordar y revisar mentalmente lo realizado y también de escuchar 
comentarios de los espectadores, termino de comprender mejor su alcance real. 
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Sin embargo, la práctica artística se mueve, necesariamente, en el 

territorio de la mentira y de la ficción. Incluso cuando nos acercamos a las 

imágenes científicas, a la veracidad indiscutible de las imágenes 

documentales de las ciencias experimentales, nos resultan tan fascinantes 

que, inconscientemente, nos las apropiamos, desplazándolas hacia nuestro 

territorio de las artes, donde se pasea libremente la imaginación. 

La pregunta es: ¿hay un espacio de trabajo artístico en la frontera 

entre el documento veraz y la ficción imaginativa? O, dicho de otra manera, 

¿es posible transformar un documento en una ficción, es legítimo hacerlo sin 

traicionar el sentido último del documento, y, sobre todo, es ese proceso 

algo artísticamente relevante? 

1. 

Estudié arquitectura en la década de los 60. Me eduqué como 

arquitecto en los dogmas del Movimiento Moderno. Me siento hijo de la 

modernidad arquitectónica, de su rigor ético, de su racionalidad 

metodológica. Abandoné la práctica de la arquitectura en los 80 en plena 

explosión del postmodern, (pura coincidencia). Había descubierto en los 

primeros años de carrera que siempre sería un arquitecto equivocado: un 

arquitecto interesado más por la arquitectura como imagen, que por su 

realidad física, constructiva. En el fondo lo que yo buscaba en la arquitectura 

era el cine. 

De aquellos años de aprendizaje me quedó un interés especial y 

entonces inexplicable, por el pabellón de Alemania para la Exposición 

Universal de Barcelona de 1929. Si hay un ejemplo de edificio-manifiesto de 

la modernidad ese era, sin duda, el pequeño pabellón de Mies van der Rohe. 

Había, a mi juicio, tres razones para que aquella obra de Mies se convirtiera 

en el gran mito de lo moderno. La primera, indiscutible, su extraordinaria 
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calidad. La segunda, la concreción de varios de los postulados canónicos de 

la arquitectura moderna en aquel pequeño espacio de enigmática 

ambigüedad funcional, un espacio sin utilidad práctica, vacío y abocado a su 

muda contemplación. Y la tercera y no menos importante que las anteriores, 

su breve existencia, (fue desmontado al año siguiente de su construcción), o 

lo que es lo mismo, su existencia fantasmal a través de las viejas fotos en 

blanco y negro, vacías como todas las fotos que ilustran libros o revistas de 

arte y arquitectura. Aquellas fotos eran los únicos testimonios documentales 

de que aquel asombroso objeto había existido realmente.  

 

Pabellón de Alemania para la Exposición Universal de Barcelona de 1929. 
 

Si lo que yo buscaba en la arquitectura era el cine agazapado tras sus 

imágenes, era inevitable que intentara inventar historias alrededor de aquel 

edificio y de su inquietante ausencia. Merodeaba en torno a aquellas 

fotografías intentando encontrar la clave, el motor indispensable que hace 

surgir un relato. En ese juego esforzado estaba cuando ocurrió lo que 
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entonces viví como una catástrofe: el pabellón se terminó por reconstruir en 

1986 con una fidelidad exquisita al original desaparecido. De pronto todo el 

entramado imaginativo implícito en las viejas imágenes se esfumó sin más. 

El pabellón de Mies volvía a ser real, físico, pesante, en toda su plenitud 

material y cromática. Desaparecía para siempre la leve realidad de las 

imágenes fotográficas del pabellón original. La posible invención que había 

intentado desaparecía ante la espléndida presencia de aquel bellísimo objeto 

arquitectónico. Y así abandoné en un cajón aquellas fotos que tanto me 

habían obsesionado. 

2. 

Mi interés por descifrar las imágenes fotográficas viene de mi afición al 

álbum de fotos familiar. El universo doméstico ha quedado expresivamente 

registrado en esos gastados álbumes que toda familia conserva como 

testimonio documental de la pequeña historia de su felicidad, habitados por 

personajes desconocidos para el espectador extraño al entorno familiar. 

Cada personaje oculta una vida, un carácter, un drama, un relato que está 

empujando por salir a la luz y que nos resulta difícil de descubrir. 

Necesitamos la voz, irrelevante casi siempre, del familiar de turno que nos 

explique quién es el sujeto de la foto en cuestión y qué ocurría cuando la 

imagen se tomó. Una información tediosa que todos hemos experimentado 

alguna vez en las rituales sesiones fotográficas de los álbumes de familia 

que nos son completamente ajenos. 

Ahí reside la principal dificultad de trabajar con esas imágenes: 

convertir en materia de interés público lo que es solo privado y, por tanto, 

hermético y difícil de interpretar. Con la paradoja añadida de que se trata de 

imágenes que responden a situaciones reconocibles y tópicas: bautizos, 

bodas, fiestas de cumpleaños, viajes turísticos y otros momentos de felicidad 



Studium 32                                                                    www.studium.iar.unicamp.br/32/ 

10 
 

compartida. Nunca las crisis familiares o los momentos dolorosos y, mucho 

menos, los ritos de la muerte. 

Un día, preparando una clase sobre las imágenes domésticas, decidí 

atreverme a mostrar e intentar hablar de mis propias imágenes, las 

imágenes de mi álbum familiar. Y encontré dos que me sirvieron como una 

primera aproximación a esa difícil tarea del descifrado y la interpretación de 

las imágenes anónimas. El objetivo era conseguir provocar en el espectador 

extraño a ellas un movimiento de empatía hacia esos personajes y 

situaciones desconocidos. Descubrí que la clave de esa operación no estaba 

en la mayor o menor capacidad de fabular, narrar o contextualizar la 

imagen. Es decir, la clave no estaba en añadir literatura a las fotografías o, a 

la manera de elaborados pies de foto, informar detalladamente sobre los 

personajes y la situación mostrada. La clave estaba en la propia imagen. En 

lo que la imagen, de manera incluso sorprendente para los conocedores de 

sus circunstancias, podía revelarnos. La forma fotográfica debería darnos 

pues la pauta para interpretarla. 

Las dos fotos que en aquel momento me pusieron en esta disposición 

ante las imágenes fueron estas: 
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Foto 1 

 

Foto 2 
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La foto 1 muestra a mi madre y mis dos hermanas. Mi madre es (y era 

más aún entonces) una mujer fuerte, dominante, carnal y convencida de los 

poderes de la mujer en el campo de la seducción. Sus hijas debían por tanto 

adiestrarse en el aprendizaje de esos recursos. El buen gusto burgués, la 

moda y la coquetería eran asuntos de gran importancia en su intuitiva 

pedagogía. Pero ocurrió un imprevisto. De alguna manera se frustró su 

deseo en convertir a sus dos hijas en dignas sucesoras de su avasalladora 

personalidad: la primera salió poco presumida, poco amiga de ir a la moda 

y, encima, con una cierta tendencia a engordar. Mi madre puso todo su 

empeño en reconvertirla: le dejaba crecer una hermosa melena que cuidaba 

con esmero y entretejía en larguísimas trenzas, la vestía primorosamente y 

la sometía a estrictos regímenes de adelgazamiento. Desistió cuando 

apareció la segunda niña que sí salió más próxima a sus deseos: era coqueta 

y le encantaban los vestidos que su madre le compraba o le hacía ella 

misma con frecuencia y habilidad.  

La foto 1 expresa claramente estas relaciones: mi madre abraza a la 

pequeña, digamos su preferida, y la mayor se aferra a ella con un 

entusiasmo no correspondido. 

La foto 2 es un prodigio de detalles significativos. Yo soy el hijo mayor 

y como único varón el único al margen de la estrategia femenina de mi 

madre. Estar en el centro de la imagen expresa perfectamente mi papel 

dentro de la familia. Estoy con mi hermana pequeña, como ya he dicho, la 

niña preferida de mi madre. En el margen izquierdo, empujada casi al borde 

de la foto, mi hermana mayor. Y, maravillas del azar y de la técnica, por si 

fuera poco esa marginación de su lugar en la imagen, un fallo del dispositivo 

fotográfico la expulsa definitivamente a una región de tinieblas. Para 

completar el cuadro, en la esquina inferior derecha se proyecta la sombra 
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dominante de mi madre como artífice absoluta de esta imagen rebosante de 

significados. 

Por aquella época descubrí con enorme satisfacción el punctum 

barthesiano que venía a dar una mayor complejidad a mi interés por los 

enigmas implícitos en la fotografía y la revelación de sus significados ocultos. 

3. 

                            
     La Jetee (C. Marker)                                              El rostro de Karin (I. Bergman) 

Hay en el cine un campo de investigación especialmente atractivo y 

que incide directamente en sus bases estructurales. Me refiero a lo que 

representa el fotograma, su invisible unidad genética, en la estructura visual 

lineal y temporal del discurso cinematográfico. Existe una contradicción 

especialmente interesante entre la imagen estática de la fotografía y la 

fluidez temporal y rítmica del cine. Hay ejemplos notables y conocidos en el 

cine contemporáneo de esta utilización de la imagen fotográfica como La 

Jetee de C. Marker o El rostro de Karin de I. Bergman. Y no me refiero al 

protagonismo de la imagen fotográfica, como un personaje más de la 

narración, (Blow up, Antonioni), sino a la consideración del fotograma como 

punto de partida, y también de llegada, del relato fílmico. 

Como ya dije, la observación de las viejas y canónicas fotos vacías del 

pabellón de Mies, me estimulaba a contar historias. El carácter fantasmal del 

pabellón se encontraba, (en la época en que solo existían de él los 
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testimonios fotográficos y los planos y dibujos de Mies van der Rohe), no 

solo en su temprana desaparición sino también en la inmaterialidad que 

emanaba de la amplia gama de grises de las fotos: un inacabable y 

sorprendente juego de reflejos, brillos y transparencias de los materiales 

diversos que  conformaban el pabellón. 

Los pilares cromados, las superficies de mármol, las grandes 

cristaleras separaban, sin cerrar nunca, un espacio sin fin. Un moderno 

laberinto de elegantes superficies que conduciría al atónito visitante a un 

deambular sin finalidad alguna. Solo la estatua de Kolbe ponía una dosis de 

realidad figurativa en aquel conjunto abstracto de brillantes planos.  

 

Los pilares cromados, las superficies de mármol, las grandes cristaleras separaban, sin 
cerrar nunca, un espacio sin fin. 
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Mucho se ha escrito sobre aquella ilusión, sobre aquel sueño 

arquitectónico construido en el que creíamos firmemente convencidos como 

estábamos por nuestra fe sin fisuras en la veracidad fotográfica. De aquellos 

textos se desprendía siempre el enigma irresistible de unas imágenes, que 

no de un objeto real, que llevaba a sus autores a las más imaginativas 

interpretaciones.2 

Si ya volvía a existir físicamente el pabellón de Mies, desaparecía al 

mismo tiempo el misterio de aquellas viejas fotos. Hoy, los libros de arte y 

arquitectura solo contienen las imágenes a todo color del pabellón 

reconstruido. Si se buscan imágenes del "pabellón alemán" en Internet ya no 

aparece una sola de las viejas fotos deshabitadas. Las fotografías en blanco 

y negro han perdido, paradójicamente, toda su credibilidad. Resulta más real 

el nuevo pabellón reconstruido que el viejo fantasma mostrado en aquellas. 

Mi proyecto de relato cinematográfico había sufrido un golpe casi definitivo 

ante la presencia apabullante de materiales y formas que, todavía, a pesar 

de los casi sesenta años transcurridos desde su inauguración, resultaban tan 

extraordinariamente modernos. 

 

 

 

 

                                                           
2 BONTA, J. P.: An Anatomy of Architectural Interpretation: a Semiotic Review of the Criticism of Mies van der 
Rohe´s Barcelona Pavilion. Gustavo Gili. Barcelona. 1975 
QUETGLAS, J.: El horror cristalizado. Imágenes del Pabellón de Alemania de Mies van der Rohe. Actar Publishers. 
Barcelona. 2001. 
VELA CASTILLO, J.: (de)gustaciones gratuitas de la deconstrucción, la fotografía, Mies van der Rohe y el Pabellón 
de Barcelona. Abada Editores. Madrid. 2010. 
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4. 

              

                 Walter Benjamin                                                      Eugene Atget 
 

Muchos años después retomé de nuevo aquella especie de obsesión 

intermitente. El detonante que sirvió para desencadenar lo que había 

deseado contar y que estaba oculto en aquellas imágenes del pabellón 

alemán fue una conocida frase de Walter Benjamin sobre las fotos vacías del 

viejo Paris de Eugene Atget.  Las calificaba Benjamin como fotos del "lugar 

del crimen".  

Las fotos del pabellón también estaban vacías. Pero no se trataba 

tanto de inventar un crimen inexistente a través de las imágenes sino de 

iniciar un mecanismo, un procedimiento, en definitiva una especie de 

investigación policial a sabiendas condenada al fracaso. Sería el relato de 

una decepción anunciada: no había víctima, no había asesino, no había 

móvil, solo habían indicios, como afirmaba Benjamin, que me llevarían a un 

fiasco seguro. No importaba el fracaso porque lo que yo buscaba era el 

relato y eso venía garantizado por la indagación a desarrollar. 

Había que buscar entonces en las fotos ya no vacías sino habitadas del 

pabellón. Solo eran conocidas unas pocas imágenes debidas a la presencia 

de los reyes de España en su inauguración: único acto que tuvo alguna 
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significación en la corta vida del pabellón original. Llenar aquel espacio tan 

moderno con aquellas figuras de etiqueta, vestidas a la moda de los años 

veinte, con la presencia de personajes tan anclados en su época y en un país 

tan retrasado y tradicional como la España de entonces, provocaba un 

contraste enormemente sugerente para que un crimen imaginado no 

adquiriera unas posibilidades y unas connotaciones suficientemente 

significativas. 

El paso siguiente consistió en descifrar con detenimiento las fotos 

habitadas del pabellón: identificar a los personajes principales y también a 

los anónimos, interpretar gestos y actitudes, relacionar caracteres históricos 

con sugerencias de la imagen. 

Aquello se convirtió en un juego lleno de posibilidades: imaginar 

partiendo de lo que las imágenes mostraban o apuntaban. Sin embargo no 

quería que la imaginación volara sin límites. Me parecía demasiado fácil 

exprimir las imágenes y sus significados implícitos en una vorágine de 

historias más o menos fantásticas o ingeniosas. Más bien, al contrario, 

quería mantenerme muy cerca de los personajes y sus relaciones 

imaginando, fabulando pero sin remontar el vuelo excesivamente, volviendo 

siempre a las sugerencias y estímulos de la imagen. 

Si la bella baronesa von Schnitzler destacaba por su blanca y moderna 

indumentaria y su sonriente expresión frente a las adustas infantas y demás 

damas españolas de negro riguroso, era inevitable extraer de esa imagen 

comentarios y datos para una posible historia. Si sabía que Alfonso XIII 

había sido un destacado pornógrafo, (hasta el punto de ser uno de los 

principales promotores-fundadores de la industria del cine pornográfico en 

España), su mirada y su sonrisa en la misma foto en que coincide con la 

baronesa, llamaba a una interpretación de la expresión del rey en clave de 

deseos inconfesables en un acto tan protocolario.  
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Nada como las imágenes para revelar lo inefable. Mi aprendizaje de 

aquellas dos primeras fotos familiares se completaba ahora con una lectura 

interesada, imaginativa, de las fotos del pabellón. 

5.  

Toda aquella colección de personajes desapareció en las densas 

brumas del pasado histórico. Aparte del elegante espacio miesiano, el único 

elemento figurativo testigo de los hechos imaginados que me empeñaba en 

contar, era la estatua de Kolbe titulada Amanecer. Su gesto de rechazo a 

una supuesta luz de la mañana terminaba de completar la avalancha de 

significados que las fotos del pabellón había desencadenado. 

La "iluminación profana" (de nuevo Benjamin) que nos había permitido 

revelar una gran cantidad de posibilidades narrativas contenidas en aquellas 

pequeñas imágenes se traducía ahora, en la escultura de Kolbe, en una luz 

cegadora, rechazable, casi insoportable. 

Los crímenes, los grandes crímenes de esa época, de pronto se 

conectaron con la ficción que yo inocententemente había imaginado. La 

clave fue el personaje, para mi desconocido hasta entonces, del comisario 

alemán de la exposición, Georg von Schnitzler. Informaciones erróneas le 

consideraban primero con nombre equivocado y luego como embajador de 

Alemania. Cuando finalmente pude identificarle y acudí a la inevitable 

consulta en Internet me encontré con la impresionante foto policial de los 

juicios de Nüremberg. Fue para mi una verdadera conmoción contrastar 

aquella imagen del detenido, identificado con su número, con el aristocrático 

personaje que acompañaba al distraído rey en la inauguración del pabellón 

casi quince años antes. Cuanto horror había ocurrido en tan breve espacio 

de tiempo para que aquellas inocentes imágenes llenas de divertidas 

historias inventadas hubieran derivado ahora en el mayor asesinato 
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industrial masivo cometido por el ser humano en toda su historia. Como en 

el Aleph de Borges el pequeño pabellón de Mies podía contener todos los 

lugares de todos los crímenes de la modernidad. Lo que había empezado 

como un juego inocente con la imaginación y las imágenes se había 

convertido, sin que yo lo previera, en un relato más del horror 

contemporáneo. 

6.  

La estatua de Kolbe cierra esta reflexión. Nos interroga. ¿Es 

insoportable la luz que ilumina despiadadamente aquellos hechos 

espantosos? O, ¿es insoportable la imagen de los mismos? De nuevo el viejo 

debate de la Shoah de Lanzmann sobre la imposibilidad ética de que la 

imagen pueda iluminar una realidad tan terrible. Las pequeñas fotos del 

pabellón de Mies van der Rohe me habían permitido comprobar que los 

juegos a veces tienen consecuencias imprevisibles.  

 

La estatua de Kolbe 

 

Majadahonda (Madrid, abril de 2011)



Nas asas da mariposa: exibindo a obra de José Oiticica 
Filho 

Andreas Valentin1 

 

De setembro de 2007 a março de 2008, o Centro de Arte Hélio Oiticica 

no Rio de Janeiro realizou a exposição José Oiticica Filho - fotografia e 

invenção, a primeira retrospectiva da obra do artista em 25 anos2. Os três 

andares do Centro foram ocupados por 158 fotografias em formatos diversos 

e contemplando toda sua trajetória; 20 pinturas realizadas em tela e 

madeira; 20 vitrines exibindo catálogos, negativos, matrizes para 

fotografias, desenhos, apostilas de matemática, trabalhos de entomologia e 

cartões dobráveis; e reproduções de artigos e matérias em jornais da época. 

A exposição, com curadoria de seus filhos César e Claudio Oiticica e seu neto 

César Oiticica Filho, destacou-se não apenas pela quantidade e variedade de 

obras exibidas, mas, principalmente, por seus aspectos didáticos3.  

Pouco mais de um ano depois, em outubro de 2009, um incêndio na 

reserva técnica onde estavam abrigadas as obras dos Oiticicas (José e Hélio) 

consumiu grande parte do acervo. Pinturas, cadernos de anotações, originais 

em vidro, bem como tiragens originais realizadas pelo próprio fotógrafo 

foram perdidas ou seriamente danificadas pelo fogo e pela água4. Tratando-

se de um artista que, surpreendentemente, ainda é pouco conhecido do 

público brasileiro e menos ainda do internacional, a retrospectiva 
                                                           
1 Fotógrafo, professor e pesquisador; Doutor em História Social (IFCS/UFRJ). 
2 A primeira mostra de Oiticica foi realizada na Galeria de Fotografia da FUNARTE, Rio de Janeiro, 14/1 a 
25/2/1983, com curadoria de Nadja Peregrino, Evandro Ouriques e Pedro Vasquez; texto do catálogo de Paulo 
Herkenhoff. Em maio de 2003, houve uma exposição com alguns trabalhos exibidos na Galeria Paparazzi, São 
Paulo. 
3 Conforme informação de César Oiticica, a curadoria da exposição privilegiou o didatismo, exibindo ampla 
documentação pessoal do fotógrafo e, principalmente, etapas dos processos de criação e execução de algumas 
obras. A base dessa documentação foi a extensa cronologia elaborada por Ariane Figueiredo e Daniela Matera. 
4 Permanecem aproximadamente 250 reproduções digitais em alta resolução de fotos originais incluindo as que 
foram exibidas e que cobrem toda a trajetória de JOF. 
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apresentando sua obra de forma sistemática antes do trágico acidente foi, 

portanto, de extrema importância.  

 

           Vista de uma das salas da exposição 
 

Serão abordados aqui alguns aspectos do corpus imagético de José 

Oiticica Filho e como ele foi exibido no Centro de Arte Hélio Oiticica5. 

JOF 

José Oiticica Filho (1906-1964), também conhecido como JOF, 

contribuiu para a inovação da fotografia brasileira nos anos 50 e início dos 

60 do século XX. Filho de José Oiticica (professor de português do Colégio 

Pedro II, filólogo e anarquista militante) e pai do consagrado artista Hélio 

Oiticica (1937-1980), Oiticica aproximou-se da fotografia através de sua 

principal atividade, entomólogo pesquisador do Museu Nacional do Rio de 

Janeiro. Suas primeiras imagens são registros precisos e científicos de 

mariposas.  

                                                           
5 Agradeço as informações fornecidas por César Oiticica e Ariane Figueiredo para a escrita deste artigo. 
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Em 1930, formou-se em engenharia. Dois anos depois, foi aprovado 

como professor de matemática no Colégio Pedro II. Em 1943, tornou-se 

zoólogo especializado no Museu Nacional onde, também, iniciou-se na 

fotografia. A sólida formação científica lhe proporcionara o rigor, a disciplina 

e a precisão necessários para um processo criativo que se revelaria 

minucioso e sistemático. As influências eruditas paternas acrescentaram-lhe 

os atributos para que se tornasse um artista que soube aliar de maneira 

exemplar a ciência à arte. Nesse sentido, a fotografia como imagem técnica6 

seria o caminho natural para uma obra original, marcante e, sobretudo, 

coerente. 

 

Luz Dançante 1943 

                                                           
6 Cf. FLUSSER (2002). 



Studium 32                                                                    www.studium.iar.unicamp.br/32/ 

23 
 

Suas investigações iniciaram-se na década de 1940, quando JOF 

aprimorou sua arte fotográfica através de exercícios formais em laboratório. 

Inseriu-se rapidamente na rede fotoclubista, o que lhe possibilitou a 

participação e premiação em centenas de exposições no Brasil.  

Conforme Paulo Herkenhoff, "há quatro fotógrafos em José Oiticica 

Filho: o utilitário, o fotoclubista, o abstrato e o construtivista" (1983, p. 11). 

O utilitário foi aquele que surgiu no Museu Nacional, onde trabalhou durante 

toda sua vida profissional. Por meio da microfotografia científica - 

ferramenta para seu principal objeto de estudo - descobriu e dominou o 

processo fotográfico, abrindo os caminhos para a pesquisa, o apuro técnico e 

a experimentação.  

 

Kiosque 1945 
 

O fotógrafo fotoclubista dos anos 1940 e início dos 50 buscava nas 

associações de amadores no Brasil e no exterior a troca de informações 
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sobre a técnica e a estética, além de fazer circular e dar visibilidade à sua 

obra. Foi ali, em particular no Foto Cine Clube Bandeirante (São Paulo), na 

Sociedade Fluminense de Fotografia (Niterói) e na Associação Brasileira de 

Arte Fotográfica (ABAF) no Rio de Janeiro, que Oiticica aprimorou seu olhar, 

inicialmente se aproximando do pictorialismo academicista ainda vigente e, 

mais tarde, descartando-o de forma radical7. 

Havia em JOF uma constante inquietude que, ao longo de toda sua 

trajetória, o conduziu sempre para a investigação e a experimentação - no 

seu caso, tanto científica como artística. Suas pesquisas o levariam em 

direção à forma e àquela que é a própria essência da fotografia: a 

celebração, o controle e o rigor da luz. Desde suas primeiras obras, JOF já 

vinha fazendo intervenções mecânicas na imagem, através de retoques em 

negativos e positivos aliados a trabalhos realizados no laboratório 

fotográfico.  

A partir de 1954, com a série Formas, começava experiências cujo 

resultado eram fotografias abstratas e que provocaram o rompimento com o 

próprio processo de captação da imagem fotográfica pela câmera. Explorou e 

experimentou não com o "momento decisivo" do instante do obturador, 

consagrado e perpetuado por Henri Cartier-Bresson, mas com aquilo que 

denominou de "tempo fundamental" da imagem fotográfica. Para ele, 

"fotografia se faz no laboratório", conforme declarou em entrevista 

concedida a Ferreira Gullar: 

"Muita gente acha que fotografia tem que mostrar objetos, 

pessoas que a objetiva colheu aqui fora. Tende-se mesmo hoje 

a intitular de arte fotográfica o que, na minha opinião, é 

apenas reportagem fotográfica como são os trabalhos de 
                                                           
7 Cf. MAGALHÃES, PEREGRINO (2004, p. 46): "foi nesse meio que Oiticica começou propondo uma "autonomia da 
linguagem fotográfica, embasada em inúmeras experimentações - fotomontagens, solarizações, interferências nos 
suportes fotográficos, dupla exposição em fotos geometrizadas". 
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Cartier Bresson, por exemplo. O fotógrafo retrata crianças 

aleijadas, casas em ruínas... é o neo-realismo fotográfico como 

ficou denominado! Mas que há ali de expressão pessoal, de 

criação de arte, enfim? [...] As possibilidades de composição 

dentro do retângulo já foram praticamente esgotadas, donde 

resulta que o fotógrafo, sob esse aspecto, apenas repete, 

academiza-se" (OITICICA, 1958). 

 

     Recriação 1958 
 

A partir dessa conceituação produziu as séries seguintes, Derivações 

(1955) e Recriações (1958). São imagens totalmente abstratas, construídas 

a partir de formas recortadas e da manipulação da superfície do negativo ou 

da chapa de vidro utilizando pintura, colagem e outros procedimentos. Aqui 
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se revela o fotógrafo/pintor construtivista dialogando com os movimentos 

concreto e neoconcreto de São Paulo e do Rio de Janeiro8. (Fig. 4 – 

Recriação, 1958) 

Continuou ele em sua entrevista a Ferreira Gullar: 

"A coisa fotografada é uma criação minha. É, em geral, uma 

composição em preto e branco. Neste caso as imagens obtidas 

por combinações de positivos e negativos transparentes são 

chamadas por mim de recriações. Torno, então, a criar 

baseado em criação original e de minha autoria. A recriação 

fotográfica é, ao meu ver, um método interessantíssimo para 

estudos e pesquisas em artes visuais, sob um ponto de vista 

geral, é não apenas fotográfico. Como os exemplos que 

ilustraram a presente reportagem é fácil ver até que ponto um 

negativo fotográfico contém em si, em estado potencial, um 

mundo de novas combinações, de novos problemas, não 

apenas visuais, mas estéticos visuais. [...] Poder-se-ia dizer, 

usando uma imagem mecânica, que a coleção original de 

positivos e negativos transparentes contém energia estética 

sob forma potencial, energia capaz de ser liberada e assim 

produzir novas formas e novos aspectos estéticos, mediante as 

múltiplas e inúmeras combinações das referidas 

transparências" (OITICICA, 1958). 

Em 1957, seu filho Hélio realizava a série de pinturas (guache sobre 

cartão) Metaesquemas cujas formas monocromáticas geométricas e 

simétricas dialogavam com a obra do pai. Ele, também, se inquietava com o 

esgotamento das possibilidades do retângulo e vislumbrava a pintura que se 

                                                           
8 Cf. FATORELLI (1999, p. 146): "A aproximação de Oiticica com o movimento concretista realizou-se, da sua parte, 
por meio do tratamento rigoroso dos elementos formais e dos procedimentos técnicos. Nesses seus trabalhos de 
maturidade, o plano tornou-se modulável às suas intenções abstratas, através do ritmo e das tensões dos 
elementos composicionais - principalmente das relações entre os matizes brancos e negros". 
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desprenderia da parede9. Da mesma forma, artistas como Franz Weissman, 

Aloísio Carvão, Lygia Pape e Lygia Clark investigavam as possibilidades 

desse novo campo de criação que se abria através da invenção e da 

experimentação10.  

Processos 

A vontade de experimentar e interferir no processo fotográfico é uma 

constante na obra de JOF e que se manifesta de maneiras diferentes nos 

diversos momentos de sua trajetória. Na exposição aqui referida, algumas 

de suas fotografias mais marcantes foram exibidas acompanhadas das 

etapas de seus processos construtivos, entre os quais negativos, ampliações 

retocadas, vidros pintados e tiras de cartolina. 

                                                           
9 Em setembro de 1960, Hélio anotou em um de seus cadernos que "a quebra do retângulo do quadro ou de 
qualquer forma regular é a vontade de dar uma dimensão ilimitada à obra, dimensão infinita. A quebra, longe de 
ser algo superficial, quebra da forma geométrica em si, é uma transformação estrutural, a obra passa a se fazer no 
espaço, mantendo a coerência interna dos seus elementos (...)". Em algumas imagens de JOF, nota-se, também, 
uma vontade de infinitude da geometria do espaço marcado por linhas e retângulos pretos e brancos que se 
multiplicam e se desdobram. 
10 O abstracionismo fotográfico de JOF conduziu-o também à experimentação com a pintura. No final da década de 
50 e início dos anos 60, ele produziu alguns quadros com tinta sobre tela e madeira. Uma série é composta de 
obras com composições em preto e branco. Em outra, chapas de madeira compensada são descascadas e pintadas 
monocromaticamente em tons quentes. Há aqui uma inversão do processo construtivo de sua criação fotográfica. 
Enquanto que na fotografia acumulam-se camadas, etapas e suportes, na pintura vemos a desconstrução de um 
único suporte, retirando-lhe sua estrutura construtiva, justamente as camadas de madeira colada. 

http://www.studium.iar.unicamp.br/32/2/index.html#_ftn10
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Manhã Mística                                          O Túnel 1951 
 

O túnel (1951) foi construída a partir da superposição de dois 

negativos: uma imagem do túnel, tirada de dentro do último vagão de um 

trem; a outra, uma fotografia, Manhã mística, que ele havia realizado antes, 

da qual ele recortou um detalhe e realçou a lápis o círculo do sol encoberto 

pela neblina. Em uma carta de 16/12/1952 enviada ao editor da revista 

holandesa Focus ele descreve detalhadamente as circunstâncias que o 

levaram à essa fotografia através de uma montagem. Ali ele ainda revela 

suas preocupações estéticas, ressaltando que "…a entrada do túnel e o 

fundo não tinham a qualidade pictórica de um trabalho pictorialista criativo". 

http://www.studium.iar.unicamp.br/32/2/media/06.jpg
http://www.studium.iar.unicamp.br/32/2/media/05.jpg
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Composição Óbvia 1953, Composição Óbvia original e Composição Óbvia retocada 
 

Composição óbvia (1953) foi realizada a partir de um original que, 

depois de ampliado, foi retocado para eliminar os meios-tons e todas as 

referências ao espaço físico/objeto, no caso, a escada de um hotel em Ouro 

Preto. Essa nova imagem foi reproduzida em negativo de formato maior e 

ampliada para se tornar a fotografia pensada por JOF.  

             

Recriação 76 62                                 Recriação 76 62 negativos e anotações 
 
 

Recriação 76/62 (1962) resultou da intervenção direta sobre um 

acetato por cima do qual JOF colou pedaços de celofane transparente. Esse 

"original" foi fotografado em formato 6 x 7, tornando-se o negativo para as 

ampliações. Destacam-se nesse e em inúmeros outros procedimentos do 

http://www.studium.iar.unicamp.br/32/2/media/07.jpg
http://www.studium.iar.unicamp.br/32/2/media/08.jpg
http://www.studium.iar.unicamp.br/32/2/media/09.jpg
http://www.studium.iar.unicamp.br/32/2/media/10.jpg
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artista a meticulosidade e a precisão de suas anotações que acompanham 

todas as etapas dos trabalhos.  

             

Derivação 4A 1958                                                     Desenho de asa de mariposa 
 
 

Partindo das asas da mariposa, José Oiticica Filho voou alto, do micro 

ao macro, construindo uma trajetória artística coerente. Trata-se, afinal, de 

um entomólogo sistemata ou taxônomo, o cientista cujo trabalho é 

descrever detalhadamente as características que distinguem os indivíduos e, 

assim, nomear as espécies. Em sua obra permeia o olhar de quem aprendeu 

a examinar e desvendar o mundo através de lentes de aproximação. 

Lâmina/negativo, microscópio/ampliador: suportes e dispositivos óticos que 

JOF uniu e dominou com maestria. 

Nas palavras de Hélio Oiticica, em texto escrito em 1967: 
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"suas pesquisas científicas nunca foram interrompidas no 

decorrer do tempo. Eram como que a inspiração objetiva, como 

que a necessidade interior de descobrir novos mundos, novas 

realidades no mundo maravilhoso dos insetos. [...] O que dá a 

JOF sua justa medida é a qualidade que tinha de estar sempre, 

a par de sua inteligência e de sua vitalidade, dons que lhe 

eram inatos, predisposto à descoberta e à pesquisa, e não se 

contentando nunca com o que já havia concluído. Este valor é 

o que faz com que sua obra permaneça e viva".  
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Os coletivos e o redimensionamento da autoria fotográfica  

Ronaldo Entler 

 

Apresentação 

Em suas várias configurações possíveis, os coletivos de fotógrafos 

podem se confundir com uma cooperativa ou agência de fotografia, um 

banco de imagens, uma “indústria” que otimiza a produção de obras visuais 

complexas; também com um laboratório de experimentação de linguagens, 

um grupo de estudos e pesquisas, uma produtora de eventos culturais. 

Muitos coletivos se identificam com uma ou outra dessas atividades. Alguns 

poucos se destacam pela liberdade de atuar simultaneamente em todas 

essas frentes. 

Não existe um discurso uniforme que dê conta de tudo o que hoje 

pode ser chamado de coletivo. Seria então prudente nomear os grupos que 

motivam esta reflexão, particularmente três deles, Cia de Foto, Garapa e 

Galeria Experiência, coletivos baseados em São Paulo cuja produção venho 

tendo a oportunidade de acompanhar mais de perto. Comparados entre si, 

possuem trabalhos muito distintos, ainda que tenham eventualmente 

colaborado uns com os outros e, em vários momentos, participado 

conjuntamente de um debate que permitiu a afirmação e a disseminação 

desse modelo de trabalho.  

http://www.ciadefoto.com.br/
http://www.garapa.org/
http://galeriaexperiencia.com.br/
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Cia de Foto (em parceria com Alex Carvalho e Guab).  

Caixa de sapato, 2008.  

Trabalho realizado a partir de fotos das coleções pessoais de seus integrantes. 

[http://www.vimeo.com/2982126]  

 

 

Garapa (textos de Sabrina Duran). 

Mulheres centrais: Ana Rüsche, 2010.  

Pesquisa e exposição realizada a partir do diálogo com dez mulheres que habitam a região 

central da cidade de São Paulo.  

[http://garapa.org/mulherescentrais/] 

 

http://www.vimeo.com/2982126
http://garapa.org/mulherescentrais/
http://www.studium.iar.unicamp.br/32/3/media/caixa_.html
http://www.studium.iar.unicamp.br/32/3/media/img2.jpeg


Studium 32                                                                    www.studium.iar.unicamp.br/32/ 

35 
 

 

  

Galeria Experiência.  

Privacidade transitória, 2010.  

Registros realizados nos quartos de hotéis e pousadas dos convidados do Festival de 

Fotografia Paraty em foco.  

[http://www.vimeo.com/15196554] 

 

Em comum, há sobretudo o fato de assumirem uma identidade 

complexa no que diz respeito às suas vocações, combinando em doses 

diferentes as várias possibilidades de atuação descritas anteriormente. 

Também exploram em profundidade aquele que parece ser o maior potencial 

desse tipo de experiência: a criação colaborativa. A aposta nesse modelo 

conduz, nesses casos, a uma posição firme com relação ao crédito autoral 

das obras, que destaca sempre o nome do coletivo, e não dos artistas que o 

compõem. 

Esses grupos nasceram de uma afinidade entre seus integrantes, do 

desejo de trabalhar juntos, de pensar suas produções, de viabilizar projetos 

mais complexos e também uma fotografia mais complexa. A desestabilização 

de uma noção consolidada de autoria fotográfica é uma espécie de efeito 

colateral que assumem com certa naturalidade. Mas é algo que, no calor das 

críticas que por vezes enfrentaram, pode ter se confundido de modo 

exagerado com a própria causa que assumem, com a razão de suas 

http://www.vimeo.com/15196554
http://www.studium.iar.unicamp.br/32/3/media/exp.html


Studium 32                                                                    www.studium.iar.unicamp.br/32/ 

36 
 

existências. Mesmo que os coletivos aceitem e estimulem esse debate, 

mesmo que isso defina algumas de suas práticas (como ocorre mais 

explicitamente com o Garapa, no uso que fazem de licenças do tipo Creative 

Commons) e, por fim, mesmo que tomemos o problema da autoria como 

foco desta reflexão, é importante evitar tal exagero. É preferível pensar os 

coletivos pelo que eles afirmam e constroem de novo, não pelo que negam. 

Antes de prosseguir, é preciso também assumir o lugar instável a 

partir de onde falo dos coletivos: um pouco de dentro e um pouco de fora. 

Na posição de crítico, nunca se está totalmente fora, pelo modo como os 

coletivos se apropriam em seus trabalhos dos discursos e dos olhares – 

favoráveis ou não – dedicados a eles. Na posição de amigo, nunca se está 

totalmente dentro, pois é quando abrem e compartilham seus territórios que 

percebemos que suas ações sempre transbordam de suas fronteiras. Quando 

realizam suas potencialidades, podemos dizer que os coletivos operam como 

rizomas, tal e qual foram descritos por Deleuze e Guattari: seu caráter 

complexo e múltiplo se define pelo “fora”, porque sempre encontram suas 

“linhas de fuga”, mas essas linhas continuam sendo parte do rizoma, num 

movimento de “desterritorialização” e “reterritorialização” (Deleuze & 

Guattari, 1995:17-18).  

Breve olhar retrospectivo 

A ideia certamente não é nova mas, uma vez que nunca houve uma 

definição clara para o que pode ser um coletivo de arte, não é tão simples 

resgatar a sua história. Mesmo quando tomamos como recorte as 

possibilidades de criação colaborativa podemos cair num jogo retrospectivo 

interminável.  

Há grupos consagrados que se formaram no contexto transgressor da 

arte dos anos 1960, 70 e 80, que por vezes são explicitamente referenciados 
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sob o nome de coletivos, como o Fluxus, Acionistas de Viena, Art & 

Language, General Idea, Internacional Situacionista; no Brasil, 3nós3, Viajou 

sem passaporte, Tupinãodá, entre outros. 

Antes disso, no contexto das vanguardas históricas, grupos como os 

futuristas, construtivistas, dadaístas, surrealistas produziram ações em 

conjunto: feiras, intervenções em espaços privados e públicos, críticas, 

discursos, cartazes, livros, panfletos, coisas que nesse contexto não 

necessariamente eram reconhecidas como obras.  

 
Andrea Verrocchio. 

O Batismo de Cristo, c. 1475.  

Detalhes da paisagem e o anjo à esquerda são atribuídos a Leonardo da Vinci. 
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É possível dar saltos ainda maiores. No Renascimento, quando a ideia 

de gênio artístico já está bem caracterizada, a dinâmica dos grandes ateliês 

permanece colaborativa, mas com a devida distinção entre a mão de obra 

especializada dos aprendizes e a autoridade do mestre. Mesmo assim, a 

história não deixou de identificar perturbações nesse sistema. É o que 

encontramos no comentário um pouco sensacionalista que Giorgio Vasari faz 

à obra O batismo de Cristo, de Verrócchio. Cabe dizer que o livro de Vasari, 

intitulado A vida dos artistas (1550), é emblemático de um método 

historiográfico que coloca todo o peso da análise na relação da obra com a 

vida singular de um autor. Diz Vasari: 

“Nesse trabalho ele foi auxiliado por Leonardo da Vinci, seu 

discípulo, então muito jovem, que pintou ali um anjo com suas 

próprias mãos, e que restou muito melhor do que outras partes 

da pintura. Por essa razão, Andrea [Verrócchio] decidiu nunca 

mais tocar num pincel, uma vez que que Leonardo, jovem 

como era, obteve nessa arte um desempenho muito melhor do 

que ele havia alcançado” (VASARI, 1912:194). 

Verrócchio certamente não teve a intenção de uma autoria 

compartilhada, teve sim o azar de ter entre sua mão de obra a presença de 

alguém cuja identidade foi cobrada pela história. 

Poderíamos brincar de inverter a perspectiva da história da arte para 

mostrar como a ideia de autor é sempre produto de uma negação. Por 

exemplo, ainda que possa ter existido na Grécia um grande poeta chamado 

Homero, a assinatura que aparece na Ilíada e na Odisséia é muito 

provavelmente o produto da condensação de experiências de interpretação 

dessas narrativas ao longo de séculos. Nessa perspectiva, podemos pensar 

que Homero é uma espécie de coletivo de poetas desdobrado no tempo que 
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precisou tornar-se indivíduo, numa cultura que caminhava na direção do 

humanismo e que, assim, buscava nomear os agentes de sua história. 

Coletivos hoje, coletivos de fotografia 

Vale observar algumas peculiaridades no modo de atuação dos 

coletivos de hoje e, em especial, dos coletivos de fotografia. 

Quando na história recente os artistas se articularam em grupos, o 

objetivo foi quase sempre reunir forças para lutar por uma causa, que podia 

ser estética, política, mas geralmente ambas. O fim das utopias de esquerda 

enfraquecem essa perspectiva de militância panfletária e de guerrilha 

cultural, mas não retira totalmente de cena a atuação política dos coletivos. 

Estamos no território daquilo que Nicholas Bourriaud chamou de “micro-

utopias”, não a projeção de mundo perfeito no futuro, mas a experiência 

efetiva de um potencial de sociabilidade que se pode arrancar do presente:  

“a utopia se vive hoje na subjetividade do cotidiano, no tempo 

real dos experimentos concretos e deliberadamente 

fragmentários (…). Parece mais urgente inventar relações 

possíveis com os vizinhos, no presente, que esperar dias 

melhores. Isso é tudo, mas já é muitíssimo.” (Bourriaud, 2008: 

54). 

De todo modo, nunca se participa calado de um coletivo. A 

necessidade de discutir projetos dá ainda a esses grupos forte vocação para 

o debate, para a crítica e para uma atuação que ainda pode ser chamada de 

política. Existe aí uma disposição peculiar para compreender os estatutos 

que regem as linguagens artísticas e as instituições culturais, bem como 

para negociar ou impor transformações nesses sistemas.  
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Não é raro ver um coletivo integrando um projeto, perturbando seu 

planejamento inicial, mas também se antecipando na criação de condições 

que viabilizam um contra-projeto. Exemplo disso é a intervenção Piratas 

realizada dentro da mostra História de mapas, piratas e tesouros, que 

integrou a programação do 2o Forum Latino-Americano de Fotografia de São 

Paulo, em 2010. Convidada originalmente a colaborar com a curadoria da 

exposição, a Cia de Foto se reuniu à Galeria Experiência, ao cineasta Marcelo 

Pedroso, ao DJ Guab e ao fotógrafo João Castilho para, juntos, habitarem 

uma estação de trabalho construída dentro do espaço expositivo. Ali, esses 

artistas realizaram intervenções a partir de apropriações das obras 

selecionadas oficialmente para a mostra, bem como de excertos das 

discussões promovidas pelo evento. Assumiram assim o papel ambíguo de 

pensar a exposição ao mesmo tempo em que participavam dela como 

artistas. 

 
Cia de Foto, Galeria Experiência, João Castilho, Marcelo Pedroso, Guab.  

Piratas (Making of), 2010. 

Registro da intervenção realizada no Itaú Cultural, durante a exposição História de mapas, 

piratas e tesouros, que teve a curadoria de Edu Brandão. 

[http://www.vimeo.com/16220577] 

Se os coletivos têm uma vocação bastante espontânea para questionar 

os modelos estabelecidos para a produção, exibição e circulação da arte, 

vemos que não se trata mais de pensar a cultura de forma instrumental, 

http://www.vimeo.com/16220577
http://www.studium.iar.unicamp.br/32/3/media/piratas.html
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como uma ferramenta colocada a serviço da política, mas de entrar no jogo 

mesmo daquilo que podemos chamar de política cultural, no sentido mais 

primordial do termo.  

A capacidade de agregar pessoas se constitui no modo como os 

coletivos fazem ecoar suas ações, discussões e trabalhos. Mesmo utilizando 

os meios tradicionais de exibição, como galerias, museus, livros, catálogos, 

esta geração de artistas explora melhor do que qualquer outra a ideia de 

rede, e sabe colocar as novas tecnologias a serviço da circulação de suas 

ideias.  

Na prática, além dos artistas que constituem cada grupo, além de 

outros artistas e pesquisadores que frequentemente são chamados a 

participar dos projetos, os coletivos tendem a produzir uma intensa 

interação nas redes sociais (na linguagem um tanto messiânica das redes, 

são efetivamente muito “seguidos”). Com essa capacidade de produzir 

conexões, sua atuação política pode ser efetiva, sem ser necessariamente 

escandalosa ou panfletária. 

Quanto aos coletivos de fotógrafos, há um universo peculiar de 

questões a ser enfrentado. De um lado, existe alguma dose de 

estranhamento por parte de outros coletivos de arte, pela atuação que eles 

têm em diferentes mercados, incluindo o fotojornalismo e a publicidade. De 

outro, recai sobre eles uma resistência também por parte de muitos 

fotógrafos (e de instituições que os representam), decorrente de uma 

espécie de trauma histórico. 

A fotografia pagou um preço alto por seu próprio discurso, que 

afirmava uma suposta capacidade de reproduzir fiel e mecanicamente o 

mundo visível. Disseminada essa ideia, o fotógrafo amargou o fato de ser 

compreendido como mero operador de uma máquina. Não bastou 



Studium 32                                                                    www.studium.iar.unicamp.br/32/ 

42 
 

demonstrar que essa máquina era um artefato cultural, carregado de 

sentido, de “escolhas históricas” que moldaram seu próprio automatismo. 

Foi preciso lutar muito para elevar o fotógrafo à condição de autor, isto é, de 

alguém que tem um domínio sobre a máquina e, através dela, também 

sobre o mundo que empresta sua visualidade. Em outras palavras, foi 

preciso demonstrar que um sujeito e não essa “humanidade abstrata” do 

aparelho é o responsável efetivo pela construção da imagem. Assim, o 

fotógrafo tenta se afirmar como autor considerando um ideal de artista em 

sua roupagem mais romântica, que busca expressar ideias próprias de forma 

singular, solitária e quase heróica. 

Uma vez conquistado esse reconhecimento, não parece tão simples 

abrir mão dele. Por isso, mais do que ocorrreu em experiências com outras 

linguagens, os coletivos de fotógrafos enfrentaram resistências: eles 

parecem trair uma causa histórica pela qual muito esforço foi despendido. 

Por vezes, esse debate se traduz em picuinhas sindicais: nos jornais, os 

fotógrafos lutaram muito para merecer ter seu “crédito” publicado junto com 

suas fotografias. Agora, abrir mão do nome próprio parece não refletir o 

espírito de classe conquistado também a duras penas.  

A ideia de autoria é reivindicada também como marca de uma obra 

que escapa tanto das necessidades utilitárias quanto das imposições da 

cultura de massa. Assim, a história das imagens técnicas construiu uma 

espécie de gênero, a “fotografia de autor”, o “cinema de autor”, algo que 

carrega a assinatura de um gênio que deve ser nomeado. Termos como 

esses são difíceis de definir, mas são reivindicados com frequência para 

lembrar que esses meios técnicos, tão associados à lógica da cultura de 

massa, podem realizar obras que merecem um lugar no território das artes 

eruditas. 
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Sujeito e autoria 

Podemos pensar que qualquer linguagem pertence à cultura, não ao 

indivíduo: o autor se constitui sempre a partir de uma apropriação de um 

bem coletivo. Mesmo a mais simples captação de imagem está atravessada 

por um gesto maior do que o do próprio artista.  

É interessante perceber que nem a noção de autor nem a de sujeito 

existiu sempre. Um homem passivo, abandonado às contingências da 

natureza ou às vontades de Deus ainda não constitui um sujeito. O homem 

que adquire esse status é uma construção da modernidade, que pressupõe 

um “eu” capaz de determinar um conhecimento a partir da própria razão, e 

ações sobre o mundo a partir de sua vontade. O autor é supostamente esse 

sujeito no exercício autônomo das linguagens, produzindo um discurso em 

que se reconhece de forma coerente, um discurso pelo qual deve se 

responsabilizar e que, em contrapartida, pode reivindicar como sua 

propriedade. 

A modernidade produz a crença de que esse sujeito é livre e completo, 

bem demarcado nos contornos que definem sua identidade singular e que o 

separam das coisas exteriores que ele aprendeu a chamar de “objetos”. 

Junto com isso, produziu a crença de que a linguagem que recebe como 

herança produz estruturas que lhe pertencem.  

Barthes discorda dessa ligação simples e direta entre um sujeito e seu 

discurso. Para ele, o escritor, sobretudo na literatura moderna, não precede 

o uso da linguagem, ele se constrói no interior mesmo daquilo que a 

linguagem possibilita dizer. Esse autor nasce, portanto, junto com a escrita: 

“O autor, quando se acredita nele, é sempre concebido como o 

passado do seu próprio livro: o livro e o autor colocam-se a si 
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próprios numa mesma linha, distribuída como um antes e um 

depois: supõe-se que o Autor alimenta o livro, quer dizer que 

existe antes dele, pensa, sofre, vive com ele; tem com ele a 

mesma relação de antecedência que um pai mantém com o seu 

filho. Exatamente ao contrário, o scriptor moderno nasce ao 

mesmo tempo que o seu texto; não está de modo algum 

provido de um ser que precederia ou excederia a sua escrita, 

não é de modo algum o sujeito de que o seu livro seria o 

predicado.” (Barthes, 1988:51) 

Numa conferência proferida em 1969, Foucault também relativizou a 

noção de autor, partindo de uma pergunta de Becket: “o que importa quem 

fala?” Para ele, o autor não é uma existência natural, mas uma função que o 

discurso pode adquirir. Ele fala de quatro funções possíveis, que podemos 

resumir da seguinte forma: a) o autor é uma entidade jurídica que pode ser 

responsabilizada pelos discursos que produz mas também gozar dos 

benefícios de tê-los como sua propriedade; b) o autor é reivindicado quando 

a aceitação de um discurso exige o peso de um nome e de um contexto de 

formulação; c) o autor é uma suposta “razão” que permite buscar um campo 

de coerência entre diferentes obras; d) o autor é o lugar onde se dispersam 

os vários “egos” referenciados por certos signos linguísticos como, por 

exemplo, os pronomes (Foucault, 1994: 799-803). 

Aquém das dúvidas lançadas sobre a ideia de autor, há outras tantas 

que podem minar a própria unidade do sujeito. A psicanálise já havia 

demonstrado que esse sujeito coeso tampouco existe na vida cotidiana: o 

que chamamos de “eu” é o fruto sempre instável de uma tensão entre um 

ser pulsional e um ser moral. Esse sujeito é um recorte sempre arbitrário do 

ser complexo e múltiplo que somos. Como dizem Deuleze e Guattari, “há 

sempre um coletivo mesmo se se está sozinho” (Deleuze & Guattari, 

1996:13). E quando escrevem uma obra em parceria, esses pensadores 
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assumem que o livro é, em essência, “inatribuível”: não se trata de “chegar 

ao ponto em que não se diz mais EU, mas ao ponto em que já não tem 

qualquer importância dizer ou não EU. Não somos mais nós mesmos. Cada 

um reconhecerá os seus. Fomos ajudados, aspirados, multiplicados.” 

(Deleuze & Guattari, 1995:11) 

O que fez um artista como Fernando Pessoa através da heteronímia foi 

recusar a noção de autor como personagem médio, para dar voz aos 

personagens possíveis, autenticamente nele expressados. Talvez tenha sido 

também com a consciência de que a obra inventa em certa medida seu autor 

que um sujeito chamado Endre Friedman, juntamente com sua esposa 

Gerda Taro, concebeu um personagem-fotógrafo, com biografia e 

nacionalidade diferentes da sua, chamado Robert Capa. Também o que 

fazem os coletivos é operar de um modo intuitivo na fissura que permanece 

na ideia de sujeito-autor, para dar voz a uma dimensão recalcada da criação 

artística. 

Mas isso não acontece sem tensões: a ausência de um nome próprio 

por detrás da obra pode ser entendida às vezes como mais um reflexo do 

relativismo a que a Pós-Modernidade está condenada: a oportunidade que 

cada pessoa encontra de reinventar-se como personagem conforme 

necessidades imediatas e efêmeras. Artistas como Gilbert & George, Jeff 

Koons, ORLAN ou Sophie Calle parecem assumir essa condição, 

confundindo-se voluntariamente com os personagens construídos por suas 

obras, numa espécie de performance contínua, expandida para fora do 

ambiente artístico. Essa confusão de papéis está explícita – ironicamente, é 

claro – no lema proposto pela dupla Gilbert & George: “nunca deixaremos de 

posar para ti, oh arte!”. 
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Gilbert and George, United Kingdom, 2008 

Se para Barthes, o autor é algo que se constrói no ato de cada escrita, 

as identidades parecem hoje reinventadas a cada circunstância numa 

espécie de romance cotidiano que chamamos de vida. É nessa direção que 

aponta o conceito crítico de “liquidez”, formulado por Zigmunt Bauman: 

“O mundo construído de objetos duráveis foi substituído pelo 

de produtos disponíveis projetados para imediata 

obsolescência. Num mundo como esse, as identidades podem 

ser adotadas e descartadas como uma troca de roupa. O horror 

da nova situação é que todo diligente trabalho de construção 

pode mostrar-se inútil; e o fascínio da nova situação, por outro 

lado, se acha no fato de não estar comprometida por 

experiências passadas, de nunca ser irrevogavelmente 
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anulada, sempre ‘mantendo as opções abertas.’” (Bauman, 

1998:112-113) 

Em síntese, essa passagem da modernidade para a pós-modernidade 

parece impor ao “sujeito” uma história que vai de sua existência inalienável, 

passando por sua cisão, até chegar à sua total inviabilidade.  

Em muitos aspectos, os coletivos parecem identificados com esse 

contexto pós-moderno em que muitas referências tradicionais da cultura se 

diluem: mesmo centrados na fotografia, eles transitam entre várias 

linguagens; um mesmo projeto pode transpassar sem nenhum pudor o 

abismo que separa o mundo da arte e o mercado utilitário da comunicação; 

agregam em seus debates artistas, acadêmicos, militantes de causas sociais 

e também o indefinido público da internet; e, por fim, a grande questão: 

para realizar as múltiplas vocações que assumem, eles agregam criadores 

com diferentes personalidades e competências. Mas, ao contrário do que 

víamos no modo de trabalho especializado das linhas de montagem, não 

existe uma hierarquia rígida e tampouco uma distinção absoluta das tarefas 

que cabem a cada um dos colaboradores. 

Apesar disso, é abusivo associar a autoria coletiva ao esfacelamento 

das identidades. É apenas diante de um dogma que esse fenômeno se torna 

assustador: a imagem do fotógrafo como “gênio solitário e excêntrico” que 

parece ter redimido a fotografia de sua condição menor de operação técnica. 

É apenas “essa identidade” dada ao fotógrafo – não propriamente “as 

identidades” – que se fragiliza nas dinâmicas do trabalho coletivo com 

fotografia. 

Não é simples situar os coletivos diante das teorias que discutimos: 

eles emergem da tensão que resta entre a ilusão do sujeito autônomo da 

modernidade e o temor de sua diluição na pós-modernidade. Os coletivos 
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tiram proveito das fissuras reveladas na pretensa unidade do autor, mas 

buscam um método para gerir a nova permeabilidade que resulta dessa 

situação de crise. Colocam em xeque a posição determinista muitas vezes 

assumida pela história da fotografia, que toma o artista como alguém que já 

contém em si tudo aquilo que a imagem pode expressar. Mas o que colocam 

em seu lugar não é uma entidade liquefeita que se redefine constantemente 

a partir de necessidades sempre efêmeras. Esse lugar peculiar que 

constroem permite dar uma nova medida à autoria, sem abrir mão dessa 

noção. Mesmo que negociada entre vários sujeitos, permanece um vetor de 

identidade capaz de se desdobrar numa personalidade de grupo, num 

posicionamento político perante as instituições e numa poética que imprime 

coerência aos trabalhos. 

Valores reconfigurados 

A criação colaborativa não ignora necessariamente os valores 

historicamente associados à noção de autoria, sejam eles estéticos, éticos 

ou mercadológicos. O que se observa é a reconfiguração do modo como 

esses valores se desdobram em práticas: 

• Como ocorre em toda arte contemporânea, a unidade do estilo 

pode ser ameaçada pelas necessidades provisórias impostas por 

um projeto. Mas as decisões coletivas e a busca de sentidos 

compartilhados exigem sempre um mínimo de consciência sobre 

os critérios que regem a execução de cada trabalho. A vocação 

dos coletivos para o debate não representa nenhuma garantia de 

qualidade estética, mas eles têm nessa dinâmica uma 

oportunidade para buscar e explicitar um pensamento coeso que 

oriente a diversidade de suas experimentações. 

• A flexibilização da autoria não implica um menor nível de 

responsabilidade sobre a expressão. Por mais que a criação 
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colaborativa convide à transgressão, as ações jamais estão 

protegidas pelo anonimato. Muito pelo contrário, os coletivos 

têm em geral uma existência social e jurídica ainda mais clara 

que a do artista pensado como “gênio” (além de nome, eles têm 

endereço, e-mail, blog, website perfeitamente acessíveis). Do 

mesmo modo, sua atuação política não está baseada na simples 

capacidade de disseminar convulsões, mas na possibilidade de 

trazer a força de seus relacionamentos para a negociação com as 

instituições. É assim que, por exemplo, temos visto as 

estratégias curatoriais, os regulamentos dos prêmios e os 

estatutos das coleções de fotografia sendo adaptados para 

comportar a participação dos coletivos.  

• A propriedade do objeto de arte se torna secundária diante de 

uma competência maior que é a ação cultural. Isso está longe de 

significar uma ruptura com o mercado. Os coletivos reúnem um 

capital que não tem a ver com a posse das obras já realizadas, e 

sim com algo um tanto mais virtual: a capacidade de realizar 

criativamente uma multiplicidade de projetos e de promover 

uma intensa circulação de suas imagens e ideias. Esses são bens 

intangíveis em forte consonância com as novas configurações da 

economia. 

À parte todas as resistências e todos os deslumbramentos, os coletivos 

não devem ser pensados nem como um corpo anômalo e provisório que 

tende ao desaparecimento, nem como uma evolução das formas de 

produção fotográfica que tende à hegemonia. O coletivo não é nem um 

fantasma a ser exorcizado e nem um modelo a ser seguido. É uma dentre 

tantas outras formas de trabalho com a arte, que coloca em evidência um 

potencial de interação contido em qualquer processo de criação. 



Studium 32                                                                    www.studium.iar.unicamp.br/32/ 

50 
 

Quando discute a noção de “obra aberta” (aquela que permite um grau 

maior de interação com o público), Umberto Eco lembra que essa “abertura” 

não é propriamente a negação de um dado ontológico da arte, em outras 

palavras, de uma essência estética. Ao contrário, é o exercício consciente, 

programado e potencializado daquele que é um de seus aspectos 

definidores: o modo como o sentido da obra – de qualquer obra – está 

sempre aberto às ressignificações (ECO, 1971: 62). Mas esse novo grau de 

abertura não nega a responsabilidade que o artista tem de imprimir na obra 

uma estrutura que oriente a novas interações a que convida. 

De modo análogo, a mais individual das expressões contempla uma 

abertura: todo processo de criação é também um embate da cultura, todo 

artista é um complexo de personas, todo presente contém uma 

multiplicidade de tempos. Os coletivos assumem esse potencial de interação 

como projeto, sem necessariamente ignorar a necessidade de uma estrutura 

identitária que oriente o processo criativo. Por mais que pareçam negar um 

caminho tomado pela história da fotografia, o que fazem não é mais que dar 

fluxo a um devir que sempre esteve nela represado.  
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Quando o tempo fugiu do instantâneo  

Claudia Sanz 

 

Atualmente parece que o tempo escapa do instantâneo fotográfico. 

Como poderia, entretanto, o tempo fugir do instantâneo se foi o próprio 

instantâneo que inventou a capacidade de ausentar o tempo? Não seria o 

instantâneo a materialização de um tempo sem carne – se considerarmos 

que a carne do tempo seja a duração? Como seria fugitivo o tempo se (no 

instantâneo) ele nunca esteve presente? 

O que nos propomos a pensar neste artigo pode parecer contrassenso: 

o tempo nunca poderia ter escapado do instantâneo porque ele seria o 

instante especial em que o próprio tempo nunca poderia, de fato, estar 

presente; o instantâneo teria se constituído como tempo sem tempo. Pensar 

o “contrassenso”, no entanto, pode ser interessante em, pelo menos, dois 

aspectos. Primeiro, porque nos dá a medida exata da complexidade temporal 

da fotografia, uma complexidade tensa, às vezes paradoxal, texturizando o 

que em geral é pensado a partir unicamente de alguma pontualidade. 

Segundo, porque reforça a suposição de que o instantâneo fotográfico tenha 

sido, em algum momento da história, um tempo com carne e duração; de 

que sua origem, aliás, não poderia ser pensada sem a duração.  

Se hoje o tempo está em fuga do instantâneo – e isso na realidade é 

apenas uma suposição-limite para que nos seja possível refletir acerca dos 

deslocamentos contemporâneos e da alteridade da imagem atual –, talvez 

seja porque a própria duração inicia uma espécie de saga: é a duração que 

está sendo pretensamente expulsa dos processos subjetivos – nas imagens 

e fora delas.  
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Na realidade, ainda que dificilmente seja possível pensar experiência 

sem duração, o mundo contemporâneo tenta (e a isso também resiste, é 

verdade) inventar um tipo de experiência à revelia da duração. Se consegue 

ou não, assim como quais são as implicações políticas dessa pretensão, é 

outra história; nessa tentativa, porém, acaba criando outras dialéticas, jogos 

próprios que deslocam a relação moderna entre instantâneo e duração, 

imagem e instante. 

*** 

A fotografia não surgiu instantânea; desejou, entretanto, desde seus 

primórdios, interromper o tempo e aniquilar o fluxo, relacionando-se de tal 

maneira ao conceito de instantâneo, que não é incomum encontrarmos nos 

dicionários instantâneo e fotografia como sinônimos. De fato, a noção 

moderna de instante está intimamente relacionada com a constituição da 

fotografia, e o que a fotografia veio a ser se encontra profundamente 

vinculado aos conceitos modernos de instante e instantâneo. 

O que costumamos entender como instante foi aparecer como figura 

epistemológica relevante na segunda metade do século XIX, exatamente 

quando a fotografia se torna instantânea. Nesse processo, a fotografia deu 

visibilidade à unidade instante – como o olho jamais poderia – e o instante, 

por sua vez, outorgou à fotografia legitimidade e relevância, seja como 

imagem da ciência, da arte ou da memória. Fotografia e instante moderno 

se permearam num processo de elaboração recíproca, em contígua 

construção. Tratava-se da emergência do microtempo como fenômeno 

intensamente atrelado ao desenvolvimento das tecnologias visuais modernas: 

se essas tecnologias trafegaram em tempos cada vez mais microdinamizados 

e fragmentados, por outro lado, o próprio instante transitou culturalmente ao 

longo das tecnologias da imagem, sobretudo da fotografia. Assim, dificilmente 
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seria possível pensar o conceito moderno de instante sem fazer menção à 

fotografia. 

Cabe salientar que o advento do instantâneo não decorreu de mera 

corrida técnica. Como investiga André Gunthert, o programa de 

“instantanização” fotográfica – passagem das fotografias rápidas ao 

paradigma da fotografia instantânea como gênero absoluto – resultou de 

uma elaboração que durou cerca de 40 anos, entre as décadas de 1840 e 

1880. Formulado desde os primeiros anos de sua prática como o alcance de 

um território iconográfico que escapa a seu poder, tal projeto adquire 

contornos de programa de conquista, balizado por experimentações e 

manifestações parciais, desenvolvimento maquínico e, principalmente, 

conceitual.  

 
 

Fotografo anônimo, 1920, EUA. 
 

Até a década de 1880, o projeto fotografia “instantânea” é 

conceitualmente flutuante, colocado em xeque em caráter permanente e 

incapaz de encontrar sua plena realização. As primeiras “vistas 
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instantâneas” eram realizadas a partir de significativo tempo de exposição, 

congelando apenas movimentos de objetos distantes ou, então, objetos sem 

movimento. Nem mesmo o desenvolvimento de câmeras menores, a 

manufatura de lentes mais claras e a concretização de sistemas de disparo 

mais simples, na década de 1850, foram capazes de tornar a fotografia de 

fato instantânea: antes participaram da elaboração desse projeto de 

instantaneidade, tomada de um posto que só se efetivaria no final do século, 

quando, em sua relação com a ciência, articulam-se técnicas e quadros 

interpretativos necessários ao êxito do paradigma de instantaneidade, 

interagindo os domínios da técnica e o imaginário social. 

Nesses 40 anos, o instantâneo motivou número tão significativo de 

“militantes”, que seria difícil identificá-los individualmente. Tal movimento 

previa permanentes conflitos e diálogos, bem como contradições suscetíveis 

a acertos provisórios que não se limitavam exclusivamente a arranjos 

técnicos. O que definia a fotografia instantânea estava em permanente 

rearticulação e era discutido a partir de certos códigos estéticos, vinculados 

a definições momentâneas do que seria a eficaz captura de acontecimentos 

atuais e efêmeros.  
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Instantâneos fotográficos, Fotógrafos anônimos 1855/ 1864 

Em 1866, por exemplo, os editores do British Journal of Photography 

consideram necessário explicitar que o jornal “utilizava a palavra instantâneo 

em seu sentido convencional, ou seja, muito rápido”. Segundo John 

Herschel, os snapshots poderiam ser obtidos com exposições inferiores ao 

décimo de segundo. Na realidade, a elaboração do paradigma da fotografia 

instantânea coincidia com a própria definição do que seriam “breves 

períodos de tempo”, velocidade ou instantaneidade. Nesse debate, 

publicavam-se relações, maiores ou menores, dos temas que deveriam ser 

aceitos como instantâneos: “árvores balançando ao vento, água jorrando, 

tempestades, barcos em movimento, nuvens e multidões”. Alguns anos mais 

tarde, outros temas foram incluídos na listagem do que deveria ser 

entendido como fotografia instantânea, por exemplo, cachoeiras, trens em 

velocidade, carruagens em movimento, fumaça subindo, pássaros voando, 

bandeiras ao vento, ondas batendo, cenas de rua, grupo de pessoas em 

áreas urbanas.  
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Embora pareçam iniciativas consecutivas de um desenvolvimento 

tecnológico contínuo e evolutivo, foi apenas com a produção dos quadros 

interpretativos pela ciência que o instantâneo se firmou como referência e 

padrão de visibilidade para o tempo. No âmbito científico, a fotografia 

instantânea é definitivamente entrelaçada a valores de indexibilidade e 

legibilidade temporal. Como defende André Gunthert, a legitimidade e a 

autoridade que ela adquire na prática da ciência permitirão que a fotografia 

instantânea seja empregada fora desse campo sem que fosse necessário 

recorrer a qualquer critério estético, tornando-se progressivamente 

paradigma para a produção fotográfica do século XX.  

 
 

“Espancando uma criança”, Cronofotografias de E. Muybridge, 1887. 

O que a fotografia científica promove – sobretudo as cronofotografias 

de Jassen, Muybridge, Jules Marey e Albert Londe – é, em primeiro lugar, a 

efetivação de profunda aderência de instante e fotografia, para nós, 

atualmente, tão naturalizada. Observa-se uma espécie de sincronismo entre 
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o andamento do relógio e a obtenção de fotografias instantâneas. Nessa 

contiguidade com o tempo métrico da ciência, a fotografia encontrou, então, 

uma espécie de feição e caráter. O tempo, por sua vez – pelo menos o 

tempo que se “espelha” no espaço, científico e homogêneo –, encontrou na 

fotografia um rosto legível. Estabelecida essa contiguidade, passou a ser 

improvável imaginarmos um instante temporal desconectado da imagem do 

instantâneo fotográfico, bem como uma história moderna da fotografia 

isenta do instante. 

 
 
“Homem vestido em preto com listras brancas”. Fotografias geométricas de J. Marey. 1896. 

 

Não por acaso, quando, no final do século, Henri Bergson critica a 

espacialização do tempo, utiliza diversas vezes a figura das “vistas 

instantâneas” como metáfora para os instantes. Trata-se de associação 

facilmente realizável, posto que tais imagens materializavam de modo 

categórico o ideário científico a que o filósofo se contrapôs e porque já 

integravam, a essa altura, o imaginário coletivo da época. Segundo Bergson, 

não existiria instante, algo sempre artificial, secundário, exterior à duração, 

resultado de alguma operação de abstração que espacializa o tempo. O 



Studium 32                                                                    www.studium.iar.unicamp.br/32/ 

59 
 

instante seria, portanto, a ilusão do pensamento: aquilo que viabilizaria 

pensar o instável por meio do estável, o movente por meio do imóvel. Esse 

tipo de estratégia, observa Bergson, em vez de mergulhar no devir interior 

das coisas, se colocaria fora delas para, artificialmente, resgatá-lo. Os 

instantes fotográficos e as vistas instantâneas nada teriam a ver com o 

tempo ou com a duração: seriam, aliás, sua suspensão. O tempo nunca 

estaria no instante ou, melhor, através do instante jamais poderíamos ver – 

nem entender– o tempo ou a duração. 

Há, contudo, uma questão ainda mais interessante. Na concepção de 

Bergson, a fotografia instantânea instauraria significativa diferença na 

história das ciências: a fotografia faria acreditar que todas as unidades 

temporais, além de divisíveis, são homogêneas, de igual espessura, 

equidistantes e, portanto, idênticas. A fotografia atribuiria à pontualidade 

valores de acuidade e objetividade, sendo instrumento indispensável na 

substituição do “tempo-invenção” pelo “tempo-comprimento”. A fotografia 

auxiliaria a ciência moderna a “comprovar” que as mudanças qualitativas do 

tempo são, de fato, quantitativas e independentes. Na perspectiva de 

Bergson, a ciência moderna renuncia, assim, ao devir no que ele tem de 

movente e, “por pequenos que sejam os intervalos nos quais se deteve, 

autoriza-nos a dividi-lo novamente, caso precisemos”, fazendo com que o 

tempo real, o tempo como fluxo, escape sempre de seu alcance. Como numa 

cronofotografia, todos os instantes se equivaleriam nessa analítica 

espacializada do tempo moderno: nenhum deles teria o direito de ser uma 

imagem representativa, nenhum deles se faria como acontecimento. O 

instantâneo, nessa perspectiva, nunca seria durável, nem uma fotografia 

instantânea, temporal.  

Talvez, porém, Bergson tenha subestimado tanto o instante quanto a 

fotografia. Ele não previu, por exemplo, que, embora a fotografia 
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instantânea tenha participado da espacialização moderna do tempo, ela 

também propiciou experiências próprias de tempo e de duração. Na 

realidade, o horizonte de “instantanização”, o horizonte de interrupção do 

fluxo e ruptura da passagem do tempo que a fotografia instantânea produz 

não atesta apenas o tempo-comprimento. Paradoxalmente esse horizonte de 

instantaneidade também produz um tempo qualitativo, duracional e 

subjetivo, capaz de fundar um tipo peculiar de experiência de atualidade – 

uma presença densa e sensível às distinções dos momentos que constituem 

a passagem do tempo. 

Se a fotografia participa do tempo mecanizado também integra uma 

reação a ele, colabora com a problematização da fragmentação temporal e 

instala relativizações acerca do tempo. Vejamos, por exemplo, Salpêtrière, 

trabalho de Albert Londe, em Paris. Londe, médico francês que fez parte da 

equipe de Charcot, fotografava as pacientes histéricas com equipamento 

cronofotográfico. No entanto, em vez de trabalhar com o mecanismo 

automático de tomadas sucessivas, desenvolveu um método em que o 

“fotógrafo-médico” dispunha de controle do momento exato do clique, 

desvelando cada uma das 24 lentes de seu aparelho. Nesse contexto, a 

fotografia deveria fazer coincidirem os ritmos da doença e da imagem, 

destacando os pontos relevantes para o instantâneo fotográfico. Segundo 

Didi-Huberman, em seu livro Invenção da histeria, era como se a equipe 

fotográfica do Salpêtrière estivesse sempre preparada para flagrar “algo 

novo” nas manifestações de seus pacientes, fomentando uma espécie de 

ansiosa curiosidade, sustentada por pretensão temporal da visão. A 

legitimação da instável e frágil psiquiatria deveria ser realizada pela captura 

de um momento preciso, capaz de apresentar forte caráter de evidência. 

Capturar tais momentos produzia toda uma ética do ver, capaz de provocar 

fina sensibilidade, em que cada imagem deveria ser articulada com um 

histórico médico (passado), um diagnóstico (presente) e um prognóstico 
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(futuro). Ao permitir que uma só imagem ou uma série de imagens 

cristalizasse o tempo inteiro de uma investigação, a fotografia condensava 

todo o caso em termos contraídos.  

 

Aparelho cronofotográfico de Albert Londe. 
 

Qual postura, gesto ou expressão fará visível a manifestação da 

doença? Entre médico (ou fotógrafo) e paciente, aninha-se a iminência 

permanente de algum segredo vir à luz, de se poder decifrar alguma 

obscuridade latente e secreta. A fotografia, assim, integrava procedimento 

que Didi-Huberman denomina método de expectativa, instrumentalizando e 

ampliando, de modo próprio, um sistema de observação, fundamental no 

diagnóstico da histeria; enriquecendo a esperança de fazer emergir (e ver) o 

obscuro, bem como sugerindo e produzindo a própria crise. A fotografia 

deveria “armar” os médicos para perceber, identificar, fixar e apresentar a 

iminente “contratura” dos histéricos – apreender, assim, o ponto de virada, 
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o instante como diferencial. Resultava sempre, portanto, de tensão entre a 

expectativa e o visível, entre a espera e o momento preciso, entre a 

sugestão e o instante exato, “sincero”, como Londe gostava de definir. Nem 

os intervalos entre os cliques nem a escolha das imagens poderiam ser 

aleatórios. Exatidão, acuidade e precisão não se realizavam em função de 

intervalos cada vez menores ou da rigidez e equidistância dos intervalos, 

como em outros métodos cronofotográficos. Encontrar esses valores 

significava estabelecer especial relação entre espectador e instantâneo, 

entre expectação e evento, visibilidade e diferença, tempo e cesura. 

 
 

Série de histéricas Cronofotografias de Albert Londe, 1891 
 
 

Como Londe, muitos outros fotógrafos no final do século, e sobretudo 

no século seguinte, fizeram da expectação a gênese do instantâneo 

fotográfico. Tal experiência alcançou espectro tão amplo de circunstâncias, 

que fez circular e naturalizar a ideia de que o instantâneo seria parte da 

natureza do processo e, principalmente, fundamento de um gênero próprio, 

independente dos referenciais dos cânones da arte. Como observa Maurício 

Lissovsky, muitos apreciadores do instantâneo passaram a experimentar os 

efeitos que a captura do instante produz. E, então, fundaram suas ações na 

“presença do presente” e, sobretudo, em problematização própria do tempo. 
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Tal expectativa fotográfica permitiu uma tomada de posição do fotógrafo, 

exigiu um exercício subjetivo e, principalmente, produziu uma pedagogia 

temporal própria do olhar fotográfico, contribuindo tanto para a formulação 

da linguagem moderna do fotojornalismo, do retrato e da fotografia 

documental quanto da fotografia vernacular e “caseira”. 

Segundo Susan Sontag, o fotógrafo se teria tornado, nas primeiras 

décadas do século XX, “um herói moderno” a quem caberia “capturar o 

mundo, qualquer que fosse o preço em termos de paciência e de 

desconforto, por meio dessa modalidade de visão ativa, aquisitora, 

avaliadora”. No entender desses fotógrafos, explicita Sontag, o momento 

apropriado seria aquele em “que se consegue ver as coisas de um modo 

novo”, perceber alguma diferença ou qualquer indício de mudança. Em sua 

expectação, eles viam e reconheciam o instante significativo numa realidade 

de passagem. Participavam, desse modo, da constituição do acontecimento 

moderno que, então, passava a ter na fotografia legibilidade ímpar. 

Inscreviam, na vida privada e pública, a possibilidade de os eventos serem 

avaliados como significantes, merecedores ou não de notabilidade. 

Produziam assim, por meio dessa expectação, profunda capacidade de 

carimbar o tempo – entalhando em seu coração marcas de singularidade. 

Fotografar torna-se, portanto, estímulo ao sentido de presença no 

presente que exige, simultaneamente, percepção do passado e intuição de 

futuro. É necessário, portanto, que haja certa economia de pensamento e 

sensação, avaliação e precipitação, enfim, um trabalho de duração 

simultâneo ao esforço de “instantanização”. Nesse sentido, o instantâneo 

fotográfico não se constitui simplesmente como interrupção artificial da 

duração, mas como apreensão provisória de durações internas que o 

conformaram. A fotografia traria em si “um pouco de passado e um pouco 

de futuro”, o fluxo e a apreensão, aparente imobilidade e vibração temporal 
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latente. Encarnaria o tempo denso de sua concepção e estabeleceria 

indissociável relação entre o que se tornará atual naquela imagem e o que 

nela permanecerá virtual. 

Quando a fotografia reconhece relevância no instante, ela o arranca do 

contínuo; irrompe e intervém, então, uma fratura na continuidade. Aquele 

presente torna-se um “agora especial”: à diferença dos demais, torna-se 

único e irrepetível. Não poderia ser outro – nem o anterior, nem o seguinte. 

Não se trata de que a fotografia moderna simplesmente capture o agora. O 

que ela parece poder fazer é, tão logo opera seu reconhecimento e sua 

distinção, transmutar o instante num agora. A constituição do paradigma de 

instantaneidade fez da câmera fotográfica um modo de decifrar o tempo e 

também de qualificá-lo. Supõe necessariamente, portanto, uma experiência 

por meio de instantes desiguais num tempo conformado por unidades “bem-

sucedidas”, únicas e irrepetíveis. 

Foi essa força plástica e disruptiva que Benjamin percebeu na 

fotografia; força que permite entrever heterogeneidades no tempo vazio e 

homogêneo, fundar outra narratividade e inserir aberturas na sucessão do 

contínuo. A estrutura temporal fotográfica, de cesura do movimento e 

interrupção do fluxo, coincide com a proposta benjaminiana de um tempo 

denso conformado por instantes que se expandem como portais de 

entrecruzamentos temporais. O instante fotográfico teria, portanto, a 

capacidade de cristalizar um tempo imbricado, prenhe de descontinuidades. 

Emprestaria ao tempo ou lhe devolveria sua heterogeneidade, revelando 

densidade que não poderia mais prescindir do instante. Não se trata, 

portanto, unicamente da apresentação do instante do relógio, mas da 

constituição de uma experiência privilegiada de tempo – instantes em que os 

diversos tempos se condensam. Como a fotografia, os instantes emergem 

como composição de uma temporalidade saturada pelo tempo-de-agora 
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(Jetztzeit). Encontram, assim, novo lugar na experiência: não aniquilam 

necessariamente a duração, mas, em vez disso, tornam-se sua condição de 

visibilidade. O instante torna-se aquele “segmento temporal” no qual a 

duração irrompe o fluxo, a possibilidade do mergulho no devir. 

 
 

Foto de P.Boisard, França, 1892 
 

Como pondera Maurício Lissovsky, a fotografia moderna se teria 

produzido nesta tensão: no modo em que cada fotógrafo espreitou o tempo 

e encontrou, no devir, a gênese do instante. Tal expectação supõe (e, 

simultaneamente, produz) potencial heterogeneidade: cada instante do 

tempo verte-se em abertura ao distinto e ao diferencial. Diferente do que 

Bergson previu, cada instante passou a apresentar a possibilidade de ser 

significativo e relevante para a fotografia, e o tempo passou a ser 

heterogêneo. Trata-se de concepção relacional de tempo que admite o 

instante como ruptura, mas que o relaciona ao fluxo, como reverso e 

condição. Trata-se de ambivalência, mais do que contradição, que está na 

fotografia instantânea como constituição primária tensa, presença da 

fundação do paradigma, algo que fomentará uma das bases históricas de 



Studium 32                                                                    www.studium.iar.unicamp.br/32/ 

66 
 

sua temporalidade e que ela carregou, mesmo que de modo mutante, como 

uma espécie de sombra.  

E hoje? O que acontece quando surge uma avalancha de fotografias, 

contrastando, aliás, com a falta de tempo para durar? Atualmente, a 

experiência temporal parece ser o elemento central pelo qual se efetuam as 

transformações da subjetividade contemporânea. Por ironia, o ritmo, a 

frequência e a quantidade das imagens atuais parecem acentuar ainda mais 

a reciprocidade entre tempo e fotografia. No entanto, é exatamente esse 

ritmo que esvazia a duração e, portanto, também a experiência; o mesmo 

processo torna cada vez menos possíveis as efetuações temporais, tanto na 

fotografia quanto no corpo, na vida e no mundo. Entre a saturação 

fotográfica e o esvaziamento da duração, ilumina-se, provavelmente de 

modo mais intenso e evidente do que nunca, a correspondência temporal 

que emerge no advento e no decorrer da história da fotografia, embora, na 

atualidade, adquira contornos próprios.  

As poucas fotografias de nossos bisavós contrastam agora com o 

número cada vez mais abusivo das que fazemos de nossas crianças. Não nos 

é estranho o desejo insaciável de acumular imagens de nossa vida. Muito 

menos nos surpreendem a dificuldade de selecioná-las ou o fato de nossos 

filhos terem tantas imagens, o que provavelmente lhes dificultará reter a 

lembrança de qualquer uma delas. A sedimentação da fotografia, bastante 

facilitada e popularizada pelo digital, torna quase natural a circunstância de 

praticamente todas as casas terem, no mínimo, uma câmera fotográfica, 

quando não duas ou três, de preços e qualidades variados.A explosão do 

mercado das câmeras fotográficas digitais não se compara numericamente à 

que ocorreu no início do século XX, quando a fotografia iniciou sua invasão 

domiciliar. Em 2008, o mercado mundial de câmeras digitais atingiu 111 

milhões de unidades, além dos aparelhos de convergência tecnológica que, 
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em sua maioria, dispõem de dispositivos fotográficos. Não temos tempo para 

nada – a não ser fotografar... 

O mundo online funciona em “tempo real”, atualizado-se 

permanentemente, produzindo uma espécie de cancelamento concomitante: 

todos os instantes são acontecimentos e, ao mesmo tempo, nenhum o é 

efetivamente. Todos os fatos são potenciais marcos temporais, interrupção 

e, em simultâneo, nenhum o é. O aplainamento da perspectiva temporal 

lança-nos numa unidimensionalidade de tédio e fadiga, de repetitividade e 

esvaziamento. O presente contemporâneo produz a impressão de que se 

torna mais amplo, difuso e contínuo, sendo, paradoxalmente, cada vez mais 

exíguo. O tempo, então, deixa de ser fundamentalmente o agente absoluto 

de mudança em uma uniforme disformidade, sem se mostrar apto a 

rupturas ou transformações. Essa ampliação do presente, ao contrário do 

que poderíamos prever, não nos causa sensação de maior duração do tempo 

ou de lento vagar, pois o que sentimos são instantes sem densidade que se 

sobrepõem aceleradamente uns aos outros, sem ruptura, sem começo, meio 

e fim – uma infinita e veloz sequência de homogeneidades. De algum modo, 

parece que o instante não se apresenta mais como opção para frear ou 

estruturar o tempo.  

O que teria acontecido com o instantâneo fotográfico? Participaria ele 

de experiência temporal igual àquela de que participou na modernidade? As 

transformações contemporâneas nos modos de fotografar nos fazem 

questionar se o instantâneo fotográfico ainda se apresenta como um 

horizonte de “instantanização”, de interrupção ou suspensão do tempo. Sem 

esse horizonte de “instantanização”, tudo parece ter sido “imunizado” e a 

fotografia, já não se efetivar como adensamento do presente, constituindo-

se, ao contrário, como elemento de intensificação tanto do deslizamento 

quanto da aceleração do tempo. Nem o instante, nem o instantâneo 
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fotográfico parecem manter a promessa de estabilizar o que quer que seja – 

nem ao menos uma presença no presente.  

Assim, talvez o instantâneo não seja mais gestado pela expectação; 

talvez ele tenha agora, mais do que nunca, a feição que Bergson desenhou: 

um instante oco, vazio, homogêneo. Terá a sucessividade dos cliques 

rescindido a expectação? Como ficam as relações entre instante e duração 

na fotografia contemporânea? A dimensão inédita no fotografar 

contemporâneo parece ter deslocado a dialética moderna que estabeleceu o 

jogo de forças entre o instante e a duração, a expectação e o clique. Tudo 

indica que estão sendo redesenhadas outras dialéticas e dietéticas 

temporais. Talvez a câmera fotográfica já não seja um modo de ralentar o 

tempo nem uma “máquina de esperar”, como tão bem propôs Mauricio 

Lissovsky. Talvez a inclinação para o futuro – aquela que Benjamin percebeu 

como o aninhar-se do tempo na imagem fotográfica – já não se efetue num 

mundo que não mais se fundamenta em projetos de futuro. Talvez Bergson 

tenha tido uma premonição... os instantâneos atuais assemelham-se muito 

mais a suas descrições do instante bergsoniano do que o portal de tempos 

percebido por Proust e Benjamin. 

Tudo indica que nossas atitudes em relação ao que importava no 

fotográfico alteraram-se profundamente. Talvez agora descubramos que 

essas tensões constituintes da temporalidade fotográfica não sejam uma 

espécie de constituição ontológica, sua arché, mas uma constituição 

histórica em vias de transformação. Diante da atualidade, diante dessa 

mudança estrondosa na experiência do tempo e nos modos de produção 

fotográfica, nosso desafio parece estar na invenção de outras dialéticas 

temporais e distintos modos de acontecimento. Não apenas entrever brechas 

no presente contínuo fotografável, mas também inventar outros tempos 

possíveis, outras latências de duração.  
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Paranoia: um delírio entre a poesia, a fotografia e o cinema  

Susana Dobal 

Roberto Piva e Wesley Duke Lee lançaram em 1963 o livro Paranoia, 

que une poesia e fotografia, ou poesia delirante e fotografia urbana ou, 

ainda, poesia e fotografia unidas por um olhar de edição cinematográfica 

(Fig. 1).1   Naquele mesmo ano, Wesley Duke Lee realizava um dos 

primeiros happenings no Brasil, no João Sebastião Bar, em São Paulo, em 

evento em que seus desenhos eróticos da série Ligas foram vistos pelo 

público munido de lanternas em meio a um strip-tease e à projeção de um 

filme. Paranoia era o primeiro livro individual do poeta Roberto Piva, cuja 

obra seria marcada pelo espaço urbano paulista, as experiências com 

drogas, a presença do sagrado, o homoerotismo. Desse encontro entre o 

poeta e o artista plástico, entre a poesia e a fotografia faz-se uma linguagem 

delirante, que alia imagem e palavras de tal forma a burlar os limites do que 

seja um e outro e aproximar a experiência de ler um livro de algo como ver 

um filme menos convencional. São muitos os contornos que se tornam 

tênues nesse encontro: os elementos do cenário urbano que se misturam 

entre si, o sujeito desejante que se projeta nos fragmentos que passam, a 

palavra que se concretiza em imagens, as fotografias que não mais apenas 

registram, mas, afetadas pela palavra, adquirem um tom menos evidente, 

tornam-se insinuações de uma realidade também imaginária. 

                                                           
1 O livro foi relançado em 2009 (São Paulo, Instituto Moreira Salles). Roberto Piva e Wesley Duke Lee morreram em 
2010, os dois na faixa dos setenta anos de idade. O livro usado nas fotos que acompanham este artigo foi a edição 
de 1963. 
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Fig. 1 
 

Paranoia e delírio não são idênticos, porém, não são distantes, já que 

a paranoia se caracteriza “por ser um delírio sistematizado, pela 

predominância da interpretação e pela inexistência da deterioração 

intelectual” (ROUDINESCO e PLON, 1998, p. 572). Essa interpretação 

delirante dirige-se no sentido de conciliar com o mundo um sujeito 

inconciliável consigo mesmo e que para isso projeta-se no mundo externo. O 

delírio pode ser um discurso fragmentado que confunde a metáfora com os 

elementos concretos, porém, é também um discurso que, quando 

sistematizado, segue uma lógica própria e pode configurar-se como uma 

paranoia.2 Na concepção freudiana, a paranoia está associada ao ciúme, à 

                                                           
2 A possível produtividade da paranoia pode ser exemplificada pelo fato de que, como lembram Roudinesco e Plon, 
Lacan, que se interessou mais pela loucura do que pelas neuroses comuns, era fascinado pela lógica do discurso 
paranoico e pensava o tratamento psicanalítico como um tipo de paranoia dirigida ( Roudinesco e Plon, 1998, p. 
574). 
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perseguição e à grandeza. Esses não são os temas de Roberto Piva, porém, 

assim como Freud pensou em relação ao desejo, o que o poeta chamou de 

paranoia está associado a um coerente delírio. Este possui uma coerência 

particular, em que a percepção transforma o que vê em objeto de satisfação 

(Fig. 2). Assim, quando o erotismo explícito dos poemas de Piva aparece sob 

a forma de metáforas, elas são inequívocas na maneira como assimilam os 

fragmentos urbanos – ver, por exemplo, o verso “amantes chupando-se 

como raízes” (Piva, 2009, p. 62) ou “olho desconsolado o contorno das 

coisas copulando no caos” (idem, p. 121). Wesley Duke Lee, por sua vez, 

enquadrou nádegas em close, mas elas pertencem a uma estátua e os 

rapazes tão presentes nos poemas são flagrados diversas vezes nas fotos, 

porém, a uma comedida distância de quem espia meio de longe com uma 

teleobjetiva (Fig. 3). O exercício erotizante torna-se mais claro nas 

fotografias quando elas se disfarçam em metáforas e mostram elementos 

diversos cuja materialidade e sensualidade é revelada pelo enquadramento 

bem próximo, o close, ou pelo corte deliberado – é o que ocorre, por 

exemplo, com a tromba do elefante (idem, p. 56) ou com closes do lixo, de 

estátuas, de emaranhados de fios, de peixes, de objetos e texturas às vezes 

quase irreconhecíveis, transformados em mero apelo ao tato (Fig. 4). 

http://www.studium.iar.unicamp.br/32/5/media/03.jpg
http://www.studium.iar.unicamp.br/32/5/media/04.jpg
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Figs. 2, 3 e 4 
 

No entanto, se para Freud tudo converge para a sexualidade, seria 

empobrecedor ver a paranoia de Roberto Piva e Duke Lee como um discurso 

unívoco, já que a lógica desse delírio é, ao contrário, plural. Para começar, 
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não se trata de um autor, mas de dois, e sequer de uma linguagem, mas de 

duas, a imagem e a palavra. Se o erotismo permeia tudo, o fim último não é 

apenas a onipresença do desejo porque não há fim último, o que há é 

dispersão e interrelação entre temas diversos permeando a experiência 

fragmentada da cidade:  

Os poetas lidos e os pintores apreciados que emergem explicitamente 

citados nos poemas (“Eu queria ser um anjo de Piero della Francesca” (idem, 

p. 121); “Agora Mário, enquanto os anjos adormecem devo/seguir contigo 

de mãos dadas noite adiante” (PIVA, 2009, p. 162); “Eu vejo Lautréamont 

num sonho nas escadas de Santa Cecília” (idem, p.122)). 

A profanação religiosa (“a Virgem assassinada em um bordel” ou 

“Deus suicidou-se com uma navalha espanhola” (idem, p. 112)). 

A morte repetida nos suicidas, cemitérios, túmulos, carros fúnebres, 

defuntos até culminar em “eu preciso tomar colheradas de Morte Absoluta 

(idem, p. 186). 

A antropomorfização dos seres inanimados e dos insetos (“passam 

cadillacs sem sangue os helicópteros/mugem” (idem, p. 188); “no meu 

cérebro oito mil vaga-lumes/balbuciam e morrem” (idem, p. 129)). 

O álcool e as drogas como deflagradores da percepção (“grossas fatias 

de penumbra nos olhos vencidos pelo álcool” (idem, p. 134); “narcóticos 

santos ó gato azul da minha mente!” (idem, p. 184)) que não mais aceita o 

significado único de cada coisa, ou poderíamos levianamente dizer, a sua 

mera aparição fotográfica (“no ar no vento nas poças as bocas apodrecem 

enquanto a noite/soluça no alto de uma ponte” (idem, p. 141).  

Em texto sobre a palavra e a imagem, Eisenstein investigou a 

montagem cinematográfica tomando como base recursos de diversos 
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poemas citados por ele que trabalhariam no duplo intuito de apresentar 

planos e combiná-los trazendo um novo sentido. Esse sentido não vem 

apenas de uma junção, mas de uma variedade de situações onde se revela 

pouco a pouco um princípio que permeia a obra como um todo. Tal sistema 

baseado em associações seria mais rico do que a mera oferta de 

informações e propiciaria uma excitação interior e criativa que pode revelar-

se, segundo Eisenstein, em diversas formas: em imagens, no som, nas 

combinações de imagem e som, na composição de um personagem por 

parte do ator. Vimos nos exemplos acima diversos casos de montagem 

poética em que elementos díspares são combinados a fim de enriquecer 

mutuamente o sentido de cada um. A fotografia parece cumprir papel menos 

nobre no livro de Piva e Lee, pois aparentemente serve para atribuir certo 

realismo à linguagem delirante dos poemas de Paranoia na medida em que 

concretiza a existência de diversos elementos citados nos poemas. Esse 

realismo pode, no entanto, ser relativizado com a mesma desconfiança com 

que se questionou a crença do século XIX na fotografia como testemunho. 

Basta que para isso se considere a combinação de texto e imagem não 

apenas no contexto de uma página, ou de uma colagem de planos, como 

diria Eisenstein, e sim no território mais amplo da obra literária e do objeto 

livro ilustrado que permite o seu advento.  

Houve um tempo em que se pensou que a ontologia da imagem 

cinematográfica poderia ser explicada pela sua natureza fotográfica, ou seja, 

pelo fato de o cinema apresentar o que realmente estava diante da câmera e 

dever sua legitimidade a esse projeto – a teoria da transparência de André 

Bazin, assim como todos os seus produtivos ecos, fundamentou-se nessa 

crença (XAVIER, 2005). Mas em tempos em que a fotografia não pode mais 

se sustentar na ilusão de transparência ou sequer na hegemonia do conceito 

de índice para pensá-la, torna-se igualmente indefensável uma teoria do 

cinema que não considere os seus próprios recursos como mecanismos 
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definidores do seu discurso. Não se trata de uma questão puramente 

histórica que problematizaria a linguagem do cinema e a fotografia apenas 

na atualidade, afinal, as vanguardas apropriaram-se do cinema há quase um 

século para contestar o que se tornou a tendência predominante de 

concebê-lo direcionado a uma narrativa de encadeamento sequencial e 

linear. A fotografia, por sua vez, foi usada tanto nos tableaux vivants do 

século XIX como pelas vanguardas do começo do século XX com uma 

relação mais flexível com o real. Sendo assim, uma expressão como 

“aparição fotográfica” empregada previamente nesse texto pode apenas 

revelar a sua limitação quanto a uma determinada definição da fotografia 

pertinente a um determinado período da história, e não a sua suposta 

essência. Se no campo da reflexão sobre a fotografia demorou bastante para 

ela ser vista mais como discurso do que como testemunho, no campo do 

cinema não faltou quem argumentasse em sentido contrário ao do cinema 

associado à narrativa clássica baseada na associação lógica e sequencial 

entre os planos. 

O Surrealismo, assim como o movimento beat norte-americano, são 

influências que corroboram a presença do desejo, da livre associação, do 

vagar urbano, da transgressão como norma e dos paraísos da droga 

presentes em Paranoia, como aponta Davi Arrigucci Jr. no texto introdutório 

do livro de Roberto Piva. Foi um dos principais expoentes do surrealismo 

cinematográfico quem primeiro escreveu sobre as possibilidades de redenção 

pela poesia quando aplicada ao cinema. No seu artigo “Cinema de Poesia” 

(1953), o cineasta Luis Buñuel defende que o cinema estava sendo realizado 

de maneira muito aquém das suas potencialidades. Para Buñuel, o cinema 

seria particularmente propício a representar mecanismos mentais e 

enveredar-nos, na sala escura, em uma “incursão pela noite do 

inconsciente” (Buñuel, 1993), a mesma noite que seria a responsável pelo 

papel libertador da poesia ao nos livrar dos congelados sentidos diurnos. 
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Isso, para Buñuel, não seria uma forma de escapismo para um mundo do 

inconsciente que ele tanto prezava, e sim também uma maneira de 

questionar a representação convencional das relações sociais e da ordem 

vigente. Não por acaso Lautréamont, pseudônimo do autor considerado por 

André Breton como o precursor do surrealismo, surge na galeria de autores 

citados por Roberto Piva no seu livro. Porém, se sua afinidade com o 

surrealismo transparece na sua linguagem delirante permeada de 

condensações e desejo, sua poesia não se esgota nessa referência, como 

bem aponta Davi Arrigucci ao comentar em seguida a associação do poeta 

com a cidade e com as “coisas brasileiras” para além dos elementos citados 

– ele refere-se a autores brasileiros mencionados por Roberto Piva (PIVA, 

2009, p. 12). Tal dualismo entre inconsciente e função crítica apresentada já 

no texto de Buñuel quando ele destaca o papel libertador da poesia revela-

se no livro de Roberto Piva quando seus versos oscilam entre o êxtase e a 

ira. Ou, nas palavras de Davi Arrigucci: “Piva ataca e repele um mundo 

próximo, que ele desesperadamente ama e rejeita, mas sobretudo 

experimenta até o fundo de suas contradições. Estas constituem a razão da 

sua desconjuntada realidade; está no centro de sua experiência lírica e na 

raiz de seu delírio” (idem, ibdem). Nesse sentido, ver, por exemplo a citação 

de García Lorca feita por Piva: “Prepara tu esqueleto para el aire” (idem, p. 

120) ou os versos do próprio R. Piva: “Eu te ouço rugir para os documentos 

e as multidões/ denunciando tua agonia às enfermeiras desarticuladas” 

(idem, p. 94).  

Tamanho desmantelamento expõe o esqueleto à imaterialidade do ar, 

porém, tem ecos e eles são cuidadosamente apontados no caos urbano. O 

papel da fotografia será justamente demonstrar que esses ecos são 

encontráveis na dita realidade, mas não só isso, pois há artifícios deliberados 

para que o poético também transpareça nas imagens (Fig. 5). A fotografia 

não se atém necessariamente ao sentido diurno do mundo, os sentidos 

http://www.studium.iar.unicamp.br/32/5/media/05.jpg
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referenciais e inequívocos. Além dos recursos próprios, aliada ao texto e à 

sucessão de imagens ela faz oscilar as certezas de uma percepção domada 

pelo hábito. É para essa direção, pelo menos, que se movem as fotos de 

Wesley Duke Lee imersas na paranoia de Roberto Piva. 

 
 

Fig. 5 
 

O livro em questão poderia compor a galeria do que Antonio Cândido 

chamou de "poesia itinerante", uma tradição de poetas e escritores que 

produziram textos reflexivos, produto de caminhadas por cenário bucólico ou 

cenário urbano.3 Mário de Andrade, evocado nos versos de Roberto Piva, 

tem um dos seus poemas analisado por A. Cândido, que o situa em relação 

aos poetas itinerantes da tradição inglesa, francesa e brasileira. O poema de 

Mário de Andrade Louvação da tarde trata de São Paulo, mas sob a chave de 

                                                           
3 No livro de Antônio Cândido, ver especialmente o ensaio « O Poeta Itinerante » in CÂNDIDO, 1993. 
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um bucolismo explorado de carro e de tal forma que o espaço urbano em 

vez de ter a vitalidade futurista é motivo de introspecção e fusão de 

modernidade e contemplação mais associada ao Romantismo. Roberto Piva 

vai explorar a mesma cidade e suas evocações de Mário de Andrade estão 

relacionadas diretamente ao cenário paulista compartilhado pelos dois. 

Evidentemente com o passar das décadas esse cenário mudou; permanece, 

porém, o desejo de fazer com que ele sirva de fio condutor para a expressão 

de um sujeito que se reflete no e reflete sobre o cenário urbano. A afinidade 

entre os dois poetas não se limita ao tema, ela também está na forma, 

afinal, Mário de Andrade era adepto da polifonia que ele mesmo definiu em 

oposição à harmonia, ou seja, ele estava interessado não na melodia, 

sucessão de sons, e sim na harmonia, simultaneidade de sons.4 Em termos 

poéticos isso significa que prevalece a sobreposição de sons, palavras, frases 

cuja continuidade não seguiria a lógica sequencial de causa e efeito, porém, 

seria mais adequada para exprimir a complexidade de sensações 

simultâneas provenientes do cenário em volta, a fusão de imagens e 

palavras, ou ainda a fusão de consciência e de mecanismos inconscientes 

que povoam a percepção. Mário de Andrade expôs esse programa no 

prefácio de Pauliceia desvairada e na obra A escrava que não era Isaura. 

Roberto Piva soube assimilar de Mário de Andrade e também de outras 

referências esse recurso que é também o do cinema de vanguarda mais 

próximo da poesia, tal qual descreveu Buñuel. 

A recusa da mímese como meta para o cinema identifica o projeto das 

vanguardas, embora a diversidade de soluções para isso represente uma 

dificuldade em colocar tantas opções sob um só rótulo. A negação da 

mímese, entendida aqui como cópia, implica em outra forma de gerenciar a 

montagem, longe das sequências lineares de causa e efeito. Não se perde, 

                                                           
4 Ver texto de Regina Célia dos Santos Alves no qual além de expor a polifonia poética em Mário de Andrade, ela 
analisa alguns poemas sob essa chave. ALVES, 2006. 
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no entanto, o contato com o real, pelo contrário, toda estratégia será 

justamente em nome da busca por uma aproximação supostamente mais 

legítima do real. Os caminhos para isso podem passar pela representação 

dos mecanismos do inconsciente, da montagem reveladora de associações 

não visíveis na realidade, pelo menos em um primeiro momento, ou pode 

até chegar a uma abstração em que não mais se reconhece a forma original 

que fora registrada (XAVIER, 2005). O que importa em cada caso é a 

confiança no cinema como linguagem capaz de traduzir uma realidade outra 

que não apenas a mera aparência. 

Quanto às fotografias do livro, resta ainda indagar como as fotografias 

de Wesley Duke Lee publicadas em Paranoia se relacionam com a tradição 

da história da fotografia, em que a cidade teve imenso peso como assunto. 

Também aqui verifica-se uma diversidade quase caótica de abordagens. 

Sem nos restringirmos a São Paulo, podemos verificar que o que emergiu na 

história da fotografia foi uma cidade multifacetada na qual cada fotógrafo 

revela uma das suas possíveis perspectivas: a cidade de Paris de Eugene 

Atget composta de becos, interiores e fachadas apropriada pelos 

surrealistas, a cidade de São Paulo surpreendentemente plácida de Cristiano 

Mascaro, a cidade de Nova York povoada pelas curiosas criaturas de Diane 

Arbus são apenas alguns entre centenas de exemplos. A chave para ler, 

porém, a São Paulo das fotos de Wesley Duke Lee parece, no entanto, mais 

diretamente relacionada à polifonia poética de Mário de Andrade revista por 

Roberto Piva ou ao cinema de vanguarda, já que ela depende da relação 

com o texto e de uma radicalização na representação fotográfica por meio 

do fragmento. Como no cinema de vanguarda, renega-se a lógica sequencial 

– essa foi também a saída para o clássico The Americans de Robert Frank, 

no qual a lógica de edição das imagens deve ser descoberta no folhear do 

livro, em suas sequências e reiterações e não na cronologia ou na geografia 

do seu percurso pelos Estados Unidos. A justaposição é um recurso comum 
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nos livros de fotografia que tratam em geral de formar pela sequência de 

imagens uma noção sobre o olhar de quem fotografou. Diferente, porém, do 

muito que se fez na história da fotografia, em Paranoia, como no projeto da 

polifonia poética ou do cinema de vanguarda, o objetivo por detrás das fotos 

de W. Duke Lee seria de quebrar a integridade do espaço, fazer com que ele 

surja estilhaçado em mil pedaços que um discurso delirante tenta 

desesperadamente rejuntar. Assim, além da enumeração aparentemente 

caótica de tantos elementos urbanos, os versos declaram que “os telefones 

anunciam a dissolução de todas as coisas” (PIVA, 2009, p. 100) ou os já 

citados oito mil vaga-lumes balbuciam enquanto as fotografias de 

fragmentos urbanos sucedem-se costuradas num esforço de coerência a ser 

conquistada no folhear do livro. Por seu lado, as imagens demonstram 

cortes abruptos e superposições seja com o texto da página seja dentro da 

própria imagem (Fig. 6).  

 
 

Fig. 6 
 

A relação com o texto pode ser literal, ao vermos elementos 

mencionados nos versos e imediatamente reconhecidos nas imagens. Isso, 

http://www.studium.iar.unicamp.br/32/5/media/06.jpg


Studium 32                                                                    www.studium.iar.unicamp.br/32/ 

82 
 

no entanto, não pode dissimular o olhar do fotógrafo que procura responder 

não só à fragmentação do texto, mas também ao forte apelo às sensações 

que os versos engendram. Vejamos alguns exemplos. 

A maneira mais simples de aliar imagem e palavra nesse livro é a 

tradução literal de certos termos do poema em imagens que as 

acompanham na mesma página: assim, quando se fala de anjos surdos 

tingindo seus olhos com lágrimas (idem, p. 55), vemos duas mulheres 

conversando e uma enxuga os olhos; ou quando se fala de algo de novo na 

janela (idem, p. 168), vemos um close de uma mulher meio de costas que 

parece espiar algo distante (Fig.7). Essa correspondência pode ser mais 

metafórica, como, por exemplo, o verso em que ele se refere a Mário 

deAndrade e diz: “Não pares nunca meu querido capitão-loucura/ Quero que 

a Pauliceia voe por cima das árvores/suspensa em teu ritmo” (idem, p. 162). 

Na foto que acompanha esse verso vemos uma imagem confusa de mãos de 

homem que seguram uma mulher acrobata no ar. Começa então um 

processo pelo qual o mundo exterior é investido pela imaginação e as 

diversas fotos de manequins, estátuas e personagens estampados em 

desenhos de anúncios associados à realidade em volta e ao poema 

comprovam a presença de um outro tipo de realismo. A própria acrobata 

mencionada aqui refere-se a algo além do que ela ou o espetáculo noturno, 

ela remete ao vôo sobre a Pauliceia, mas ainda ao movimento de 

desarticular para rearticular que permeia a poética de Piva. 

http://www.studium.iar.unicamp.br/32/5/media/07.jpg
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Fig. 7 
 

Uma das estratégias nesse livro que aproximam a sua edição da 

montagem cinematográfica é a utlização de recursos para reunir imagens e 

palavras, unidades distintas que devem se juntar para anunciar 

determinados temas e assim alinhavá-las em uma só sequência – 

lembremos que Eisenstein referiu-se à montagem como um recurso comum 

em outras áreas que não apenas o cinema. Assim, a sequência se fortalece 

quando em seguida a um verso que fala de “… estranhos visionários da 

beleza” (Piva, 2009, p. 34), vemos na página seguinte uma foto de um 

grupo de rapazes em cima de uma árvore para observar algo assim como 

um jogo de futebol que não vemos, pois estamos limitados aos visionários 

suspensos. Em ordem inversa, se vemos foto ocupando página dupla e 

mostrando detalhe de homem sozinho que passa perto de árvore 

deslumbrante (idem, pp. 152 e 153), na página seguinte lemos que “um 

anjo da Solidão pousou indeciso sobre meus ombros”. Os planos vão assim 

se justapondo na sequência das páginas e em encadeamento que segue uma 

lógica particular. Essa lógica permite que a fotografia testemunhe a 
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transformação de um transeunte em um “anjo da Solidão”, ou de espiões de 

jogo de futebol em “visonários da beleza”. 

O papel de testemunhar a presença dos elementos do poema não 

esgota, no entanto, os recursos fotográficos, pois o corte no 

enquadramento, por exemplo, é deliberadamente utilizado para repetir a 

mesma estratégia que interrompe bruscamente os versos do poema – 

recurso conhecido na poesia como enjambement. Se muitas das fotos já 

realizam tal corte radical obrigando à interrupção de elementos da 

composição e à associação entre elementos díspares, esse recurso foi ainda 

mais radicalizado na edição do livro mais recente, já que a mudança do 

formato editorial obrigou a cortes radicais em muitas das fotos. Cientes de 

que tais cortes poderiam mesmo chegar a comprometer determinadas 

imagens, o projeto editorial da versão do livro de 2009 incluiu no final uma 

série de imagens em miniatura onde se pode ver o enquadramento original, 

algumas delas já sugerindo a presença radical do corte mesmo nesse 

primeiro enquadramento. Entre outros exemplos, é o que se verifica nos 

letreiros em que ora identificamos palavras ou até frases, e ora são 

reduzidos a apenas letras que nada mais podem significar além da 

contextualização urbana. Essas letras soltas refletem o mecanismo de 

fragmentação presente seja no enjambement de muitos versos, seja na 

enumeração caótica dos elementos urbanos que povoam o poema.  

Tais cortes podem também ser vistos como uma maneira de dinamizar 

as imagens, já que outra forma de aproximar a fotografia do cinema nesse 

livro é justamente submetê-la no virar das páginas a um movimento de 

aproximação e distanciamento. O que as vanguardas fizeram com 

determinadas experiências no cinema, que chegavam a apagar o objeto para 

transformá-lo em imagens abstratas, encontra eco no livro em aproximações 

exageradas que terminam por revelar uma outra natureza do elemento 
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mostrado. Se no poema, por exemplo, Roberto Piva associa fios elétricos às 

suas vísceras, “fios telefônicos cruzam-se no meu esôfago” (PIVA, 2009, p. 

107), na página dupla seguinte deparamos com um ponto de vista que 

flutua no topo de um poste revelando uma profusão de fios tortos tão 

próximos dos nossos olhos que a condição de fios elétricos parece ceder a 

sua estranha materialidade revelada pela proximidade do enquadramento. 

Essa estratégia é insistentemente repetida pra mostrar galhos de árvores, 

detalhes de máquinas, de estátuas, luzes, faróis, lixo e outros elementos, 

todos peças do mesmo quebra-cabeça urbano em quase incômoda 

proximidade dos nossos olhos (Fig. 8). O uso do close embaralha a 

percepção das coisas e transforma, assim, o que era apelo visual em apelo 

tátil, da mesma forma que no poema ideias abstratas passam por 

associações inusitadas para adquirir elas também uma estranha 

materialidade: vemos, por exemplo, que “os aviões desencadeiam uma 

saudade metálica do outro lado do mundo” ou encontramos, ainda, “almas 

inoxidáveis flutuando sobre a estação das angústias suarentas” (idem, p. 

141). Tudo já parece coerente para quem leu o chamado de García Lorca 

“prepara tu esqueleto para el aire”, epígrafe de poema flutuante e brutal 

intitulado Stenamina Boat  - o primeiro termo, o nome de uma droga. Se 

nos exemplos mencionados as almas são inoxidáveis, as angústias são 

suarentas, a saudade é metálica, em Stenamina Boat, anjo mistura-se a 

facadas. O jogo de distanciamento e aproximação realiza assim a fusão do 

que é aparentemente inconciliável como a imaterialidade e a materialidade, 

a mera imagem dos fios e as vísceras do poeta (Fig. 9). 

http://www.studium.iar.unicamp.br/32/5/media/08.jpg
http://www.studium.iar.unicamp.br/32/5/media/09.jpg
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Figs. 8 e 9 
 

O próprio estado de flutuação, tão insistentemente evocado nos 

poemas e verificado em algumas fotos, pode ser considerado também como 

uma evocação visual do cinema que nos ensinou, mais do que a fotografia, a 

ver o mundo em movimento. Pode-se alegar, evidentemente, que pelo 

menos desde o cubismo o ponto de vista estático da Renascença vinha 
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sendo questionado, mas o fato é que a fotografia tendeu a ficar mais presa 

ao chão, mesmo com exceções como as fotos tiradas de um balão por 

Nadar, a obra de Rodchencko e de Moholy-Nagy ou ainda a mais recente 

voga de se mostrar o mundo do alto. A câmera de Wesley Duke Lee flutua 

pela cidade, mira para cima e para baixo, aproxima-se e afasta-se das 

coisas, mais próxima do fluxo contínuo de um filme do que da maneira como 

a cidade foi representada na história da fotografia em enquadramentos de 

mais clara coerência. Em geral, cada fotógrafo optou por uma maneira de 

mostrar o mundo, seja do alto, de baixo ou perseguindo integridades no 

enquadramento que revelassem um mundo particular. Já as fotos de Duke 

Lee, acompanhando os poemas de Piva, insistem não na unidade da 

composição e sim na fragmentação e no movimento da câmera fotográfica. 

Foi essa a maneira encontrada para ser coerente com o poeta que se refere 

a Jorge de Lima, por exemplo, como o “querido e estranho professor do 

Caos” (PIVA, 2009, p. 118) e ao mesmo tempo vive no esforço de conter a 

dissolução ao conviver com “meu impulso de conquistar a Terra 

violentamente descendo uma rua gasta” (idem, p. 139). 

A dicotomia entre fragmentação e desejo de fusão com os fragmentos, 

ou entre o delírio e a paranoia que tenta organizá-lo, informa também a 

presença de outro elemento constante no livro: o anjo. Essa criatura 

também flutuante adquire nos versos uma natureza mais terrena já que se 

dissolve em diversas facetas, ora em cólera, ora de pijama, ora verde, ora 

de fogo, ora engraxates, ora vagabundos, ora de enxofre, ora deitados, ora 

da morte, ora “catando micróbios psicomânticos dentro dos Táxis” (idem, p. 

127). Seriam esses anjos intraduzíveis para a fotografia aparentemente tão 

condenada ao que se mostra na realidade? Não, eles, que vagueiam entre 

mundos diferentes, se revelam indiretamente pelas imagens, pela 

associação delas com as palavras, pelo corte, pelo movimento da câmera, 

pelos enquadramentos e as associações que eles nos impõem internamente 
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ou entre si, página após página. Eles se revelam por todas as estratégias 

que unem palavra e imagem para revelar uma paranoia, um movimento 

rearticulador. Ou ainda, revelam-se pela imagem daquela acrobata 

mencionada antes, harmonicamente desconjuntada, irmã das “enfermeiras 

desarticuladas” que parecem sintetizar muito do movimento do livro (Fig. 

10). Tudo isso faz parte de um só esforço em, assim como sugere a poesia 

de Paranoia, tornar o real habitado pela sua real complexidade, como diria 

Buñuel. Ou seja, pela associação entre fotografia, poesia e olhar assimilado 

do cinema, a aparência das coisas adquire nesse livro uma existência mais 

rica de sentidos. Podemos, enfim, dizer que Wesley Duke Lee estaria em 

posição de afirmar a respeito de Roberto Piva o mesmo que Piva disse sobre 

o poeta Jorge de Lima : “eu soube decifrar os teus jogos noturnos”. 

Noturnos porque a noite pressupõe o mistério e a surpresa é que a fotografia 

não necessariamente o destrói. 

 
 

Fig. 10 

http://www.studium.iar.unicamp.br/32/5/media/10.jpg
http://www.studium.iar.unicamp.br/32/5/media/10.jpg


Studium 32                                                                    www.studium.iar.unicamp.br/32/ 

89 
 

Referências Bibliográficas 

ALVES, Regina Célia dos Santos. Mário de Andrade: da teoria à 

prática: uma leitura da polifonia poética em poemas de Paulicéia Desvairada. 

Estudos Linguísticos XXXV, São Paulo, 2006. p. 1631-1640. Disponível 

em: www.gel.org.br/estudoslinguisticos/edicoesanteriores/4publica-estudos-

2006/revista20062.htm  Acesso em 26.3.2011 

BUÑUEL, Luis. Cinema: instrumento de poesia. In: Xavier, Ismail 

(ed.). A experiência do cinema. Rio de Janeiro: Edições Graal, 1983. 

CÂNDIDO, Antônio. O Discurso e a Cidade. São Paulo: Duas Cidades, 

1993. 

EISENSTEIN, Sergei. Palavra e imagem [1938]. In: ________. O 

sentido do filme pp. 13-50. Rio de Janeiro: Zahar, 2002.  

PIVA, Roberto. Paranoia. São Paulo: Instituto Moreira Salles, 2009. 

ROUDINESCO, Elizabeth; PLON, Michel. Dicionário de Psicanálise. 

Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1998. 

TREVISAN, João Silvério. A arte de transgredir (uma introdução a 

Roberto Piva). Disponível em: www.revista.agulha.nom.br/ag38piva.htm 

Acesso em: 3.10.2010 

XAVIER, Ismail. O Discurso Cinematográfico. São Paulo: Paz e 

Terra, 2005. 

 

 

http://www.gel.org.br/estudoslinguisticos/edicoesanteriores/4publica-estudos-2006/revista20062.htm
http://www.gel.org.br/estudoslinguisticos/edicoesanteriores/4publica-estudos-2006/revista20062.htm
http://www.revista.agulha.nom.br/ag38piva.htm


Studium 32                                                                    www.studium.iar.unicamp.br/32/ 

90 
 

Curadoria: expressão e função social  

Milton Guran 

 

As atividades de curadoria abrangem um campo muito extenso, tanto 

nos planos cultural e artístico quanto no comercial. “Curar”, nos ensina o 

dicionário, é cuidar, ter cuidado. E esse trabalho começa, quase sempre, por 

trabalhar o próprio artista ele mesmo. O artista é aquele que produz arte, e 

isso é tudo que podemos exigir dele. É por isso que o curador tem tanta 

importância, porque ele é a ponte entre a crítica – ou seja, a reflexão 

intelectual sobre uma produção artística – e o mercado consumidor dessa 

arte – não só no sentido de compra e venda da obra física, mas sobretudo 

no sentido mais amplo de circulação social dos bens culturais.  

Na condição de mediador cultural, o curador assume uma função 

social. Meu objetivo aqui é justamente tecer algumas considerações, dentro 

da área específica da fotografia, sobre o trabalho do curador como prática 

social. Nesse sentido, apresento um conjunto de observações que buscam 

em primeiro lugar apresentar o significado da curadoria em fotografia e na 

sequência delimitar o espaço social de uma atividade que vem se 

consolidando no âmbito da produção fotográfica. 

É curadoria estabelecer um recorte na obra de um artista, tanto 

quanto imaginar um evento do porte do Mês da Fotografia de São Paulo ou o 

FotoRio, elaborar sua estrutura, identidade visual, estratégia de divulgação 

na mídia, articulação com os demais setores produtores de cultura no país e 

com o movimento fotográfico internacional. É também curadoria escolher os 

autores com suas respectivas obras e distribuí-los pelos diversos espaços de 

exposição, determinando que obras serão expostas e de que maneira.  
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Portanto, quer em um grande evento quanto no trabalho de programar 

um único centro cultural ou administrar uma carteira de artistas, cabe ao 

curador sempre fazer uma ponte entre o público e a obra, viabilizando a 

circulação desta. O curador é, então, sobretudo, um tradutor para o 

mercado como um todo e para o público em geral do sentido maior de uma 

determinada produção artística. Preserva-se, pela presença desse mediador, 

a autonomia do fotógrafo face às demandas do mercado, bem como fica 

garantida a presença da produção fotográfica histórica e contemporânea nos 

espaços culturais de visitação pública. Além disso, nós, fotógrafos, sabemos 

que o nosso olho é mais penetrante que o nosso raciocínio, e o talento do 

nosso olhar, muitas vezes, é bem maior do que a nossa capacidade 

empresarial e comercial. 

Nesse sentido, uma das mais importantes atribuições do curador é 

propor e organizar coleções públicas e privadas de fotografias, que se 

constituem, pela própria natureza da fotografia, em reservas culturais de 

formação de identidade, de autoconhecimento e de autocrítica de uma 

sociedade. As fotografias são meios de memória e suportes de imaginação. 

Fotografia e memória, sabemos todos, andam juntas desde que a 

fotografia surgiu. A fotografia é, pela sua natureza, a memória do fato, o 

registro do referente. Esse aspecto, valorizado desde os primórdios, foi 

enunciado de forma definitiva pelo semiólogo francês Roland Barthes ao 

afirmar que a única certeza que a fotografia nos dá é que “ça a été”, ou 

seja, isso existiu, quer dizer, a “coisa” que está representada no papel 

algum dia existiu em algum lugar e pode impressionar aquela emulsão 

fotográfica com seus raios luminosos. Em outras palavras, “Vôvo tinha 

bigodes”, “na Avenida Central só se andava de paletó e gravata” ou “eu já 

fui feliz um dia”. 
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A fotografia também é a memória da versão, ou seja, como os fatos 

foram vistos, como foram interpretados. E mais ainda: já que fotografar é 

atribuir valor, então através do que se fotografa podemos inferir aquilo que 

uma sociedade considerava mais importante em determinada época. 

Podemos localizar, e ver, os valores que construíram uma determinada 

identidade social. Isso faz da fotografia um documento riquíssimo sobre a 

cultura de indivíduos, grupos sociais, e até de nações como um todo. 

Dentro desse universo de produção de sentido e atribuição de valor 

artístico aos objetos fotográficos, o curador define o espaço social de sua 

atividade. Isso porque propor a constituição de coleções, definir temas e 

enfoques, ordenar, classificar e disponibilizar imagens é também atribuir 

valor, interpretar sociedades, determinar aquilo que deve ser preservado 

como indicador da substância cultural de uma determinada sociedade. 

Portanto, toda curadoria reflete um propósito definido, estabelece valores e 

nunca é descomprometida. É uma espécie de manifesto estético e cultural - 

e, portanto, político – cujo critério deve ser transparente e explícito.  

No entanto, o trabalho do curador não se limita à reunião das peças, 

pelo contrário. Essas coleções só adquirem seu pleno sentido quando 

classificadas, ordenadas e disponibilizadas para consumo público. Há aí um 

enorme trabalho interdisciplinar a ser feito, antes que o curador possa dar o 

passo seguinte, que é o de proceder a recortes para dar visibilidade a 

conteúdos que talvez se percam no emaranhado de informações visuais de 

uma grande coleção. E seguir adiante, buscando a melhor forma de divulgar 

esse acervo, em exposições permanentes, ou temporárias, através de meios 

eletrônicos ou pela publicação de livros, cartazes e outras peças 

promocionais. 

Vale enfatizar, por fim, que o trabalho do curador se dá em pelo 

menos duas frentes principais: na análise crítica da obra e seu contexto de 
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produção, e na recepção dessa obra pelo consumidor, que vai do 

colecionador dedicado, frequentador de galerias privadas, ao grande público 

dos museus e centros culturais, e agora também da internet. Nesse 

trabalho, o curador propõe recortes em conjunto de obras que talvez não 

tenham ocorrido sequer ao próprio artista, associa obras que podem ser até 

contraditórias, traz à tona outras que, para muitos, podem parecer até 

irrelevantes, criando assim um conjunto que se constitui em uma proposta 

de diálogo entre o público e o que marca um determinado momento cultural 

e artístico. Podemos dizer, então, que a boa curadoria resulta em uma nova 

obra em si, expressão da própria visão do mundo do curador, que deste 

modo estimula a reflexão tanto do público quando dos artistas, apontando 

caminhos, colocando novas questões.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Na pele da imagem: fotografia e anacronismo 

Mauricius Martins Farina1  

 

Fotografia como experiência cromática  

Edward Weston (1886-1958) e Ansel Adams (1902-1984) foram 

fundamentais para o aprimoramento formativo da fotografia em preto e 

branco na primeira metade do século XX. As imagens que fabricaram 

constituíram um procedimento que derrubou a mais imediata natureza 

denotada da reprodutibilidade fotográfica em favor de uma qualidade 

perceptiva que lhes conferiu, paradoxalmente, uma aura da unicidade. As 

fotografias, tanto de Weston quanto de Adams, não podem ser percebidas 

integralmente sem a presença da fotografia produzida em origem, nelas a 

reprodutibilidade é redutora. Essa relação sensível vai instituir a necessária 

presença da imagem diretamente produzida a partir do negativo. A 

reprodução dessas imagens em meio reprográfico, por mais cuidadosa que 

seja, será sempre um fantasma da sua presença, já que o caráter 

supostamente mimético dos enunciados que apresentam serve apenas de 

estopim para o que lhes importa: sua materialidade concreta. 

Nas fotografias diretas de Weston há que se observar a força da 

textura, a qualidade de uma superfície, não apenas como um elemento de 

conformação da imagem, mas como um indício impregnado pela 

materialidade do suporte físico-químico que deixa evidenciar uma qualidade 

cromática. Nessa direção esses fotógrafos procuraram as texturas, para 

evidenciar uma possibilidade formativa clara, objetiva. Primeiro precisam 

encontrar a imagem que procuram, depois, lapidar essa imagem latente 

                                                           
1  
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através de técnicas de construção que permitam controlar a sua tonalidade e 

obter gamas de cinza no limite da possibilidade do dispositivo fotográfico.  

Percebe-se a força do pormenor através de uma corporeidade orgânica 

nas fotografias de Edward Weston e, em Ansel Adams, um forte sentido da 

paisagem em sua grandiosidade, muito próximo de uma estética do sublime, 

o que, no entanto, deve ser visto com cuidado, já que a força descritiva de 

suas imagens se submete à sua plasticidade e, neste contexto, não há uma 

carga informativa ligada ao histórico, ao sociológico, como na fotografia 

referencial. Vincado pela forma, o eixo de significação nestas imagens é 

predominantemente sintático e determinado para o ‘contato’ com a 

superfície das coisas, o que revela a natureza poética como uma 

impregnação material, plástica. 

A fotografia de contato direto - ou fotografia direta, como queria 

Edward Weston para se opor ao picturalismo da sua época - estabelece uma 

comunicação topológica entre o referente e a imagem fotográfica, uma 

imagem em que há a presença de relações com o código formador do 

suporte fotográfico. As imagens que se configuraram nesse eixo 

paradigmático não se desconectaram de um desvio para o eixo sintagmático 

tão característico do modernismo. Ainda que possamos considerar a obra de 

Adams como uma dimensão do sublime e, portanto, da metáfora romântica, 

não se pode negligenciar que houve uma atitude diferenciada da tendência 

dominante da fotografia em seus aspectos de expressão de conteúdos 

referenciais, numa dimensão estética particular que tende para um nível de 

materialidade no qual o exercício da forma se demonstra não como mera 

mimese do referente, mas como uma imagem que é própria do 

procedimento fotográfico. 

Em 1932, primeiro com Ansel Adams e depois com William van 

Dyke, Imogen Cunnigham e outros jovens fotógrafos, Weston 
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funda o grupo f/64, cujo nome resume muito bem o propósito 

fundamental deste grupo: consecução de uma imagem de 

grande nitidez mediante o diafragma mais reduzido da 

objetiva. (Sougez, 1988: 373) 

No grupo f:64 havia uma presença definitiva do diafragma como 

elemento formador da materialidade fotográfica2. As fotografias que se 

configuram nesse modo de operação podem então ser consideradas como 

fotografias com um forte apelo à sua materialidade já que, apesar de não 

poderem ser agregadas de matéria como no caso de uma pintura, nelas a 

materialidade ocorre na superfície da imagem. Na pintura a matéria é 

construída por agregação, na fotografia, por reflexão luminosa. Importa 

dizer que essa relação com a superfície da imagem atua como um eixo 

sintático que está na ação pela anterioridade do processo de pré-

visualização da imagem. 

A singularidade da fotografia, em relação às outras artes se 

deve: à instantaneidade de seu processo de impressão. O 

escultor, o arquiteto, o compositor, etc., têm a possibilidade de 

introduzir mudanças em seus projetos originais, durante a 

execução de seus trabalhos. Um compositor pode escrever uma 

sinfonia em um período de tempo longo; um pintor pode 

passar toda uma vida executando um quadro e ainda assim 

não considerá-lo acabado. Porém o processo de impressão na 

fotografia não pode ser dilatado. Em sua breve duração não 

pode ser detido, transformado ou reconsiderado. Ao acionar a 

sua câmera todos os detalhes que se encontram em seu campo 

de visão são registrados em muito menos tempo do que 

                                                           
2 Diafragma: mecanismo através do qual se consegue obter um controle da quantidade de luz e do tamanho dos 
pontos luminosos que irão formar a imagem e através do qual se pode ou não obter um aspecto de mais ou menos 
texturas nessa imagem. 
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demoram os olhos para transmitir uma cópia similar da cena 

para o cérebro. (Weston, 1984: 173) 

As fotografias de Ansel Adams e Weston configuram-se numa estética 

apoiada na cromaticidade e na ideia de uma imagem perfeitamente nítida. 

Mas também se valem dos planos gerais nos quais até mesmo um contexto 

tão poderoso como uma paisagem naturalista fica retido por uma 

monumentalidade da paisagem numa atmosfera que toca silêncios onde 

todo o espetáculo da imagem fica diretamente colado na superfície de 

suspensão espaço temporal da fotografia.  

As fotografias de Ansel Adams, paradoxalmente ao que apresentam, 

não se configuram como uma tentativa de aproximação fetichista da 

natureza, mas como uma experiência de exploração dos limites técnicos de 

captação da imagem oferecida pelo meio fotográfico. Sua qualidade é 

transparente ao sentido de uma espacialidade determinada pelos contrastes 

e pelas superfícies de luz e sombra, imagem que não admite ruídos, uma 

fotografia tocada pelo purismo formal e por uma sensibilidade do percebido. 

Para além do aspecto formal, em suas imagens há também uma presença do 

sublime - tal qual define Kant em sua lógica da razão sensível - que o coloca 

entre aqueles que nas diversas modalidades artísticas tratam do grandioso. 

Podemos dizer que a rosa é bela, mas não que o oceano 

revolto é sublime: é terrível. E, no entanto, provoca em nós a 

ideia do sublime, assim como a rosa nos dá a ideia do belo. 

Portanto, o que chamamos de objeto sublime é, na realidade, 

um objeto capaz de despertar em nós a ideia do sublime.(...) O 

sublime nada mais é do que essa passagem que vai de uma 

inibição extrema á tomada de consciência de nossa infinitude 

como seres racionais. (SCHAEFFER, 1996:166) 
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Ansel Adams, Moonrise,  
Hernandez, Novo México, 1941 

 

Não se compara, entretanto, com o que representou para a história 

das imagens essa presença do sublime. Como em William Turner (1775-

1851) ou com Caspar David Friedrich (1774-1840), em que a violência do 

gesto é acompanhada por um sentimento íntimo donde as tempestades ou o 

isolamento do mundo se fazem acompanhar de uma intensidade visceral, 

quando não há uma separação clara entre o que está dentro e o que vem de 

fora. A presença do sublime em Adams é contemplativa, não é emocional, 

sua aproximação não revela expressão de sentimento ou de angústia, mas 
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presença de uma investigação fenomenológica, num claro amálgama com o 

dispositivo de redução constituído pelo fotográfico. 

 
Edward Weston,  

Pepper n. 30, 1930 

O olhar de Weston revela a sensualidade, nas formas orgânicas 

encontra correspondências e associações, o afastamento dos planos gerais é 

substituído pela aproximação. Um objeto, um corpo físico qualquer, quando 

fotografado de perto altera a sua escala natural. Somos então levados a ver 

o que naturalmente não veríamos. Esse ver fotograficamente foi tão próprio 

do conhecimento operado na produção fotográfica, a partir de 

procedimentos como o de Weston, que marcou uma linha divisória na 

experimentação fotográfica.  

Partindo dessas experiências, aliadas às que surgiram com o 

construtivismo e com o surrealismo, a fotografia começa a trilhar um 
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caminho próprio no sentido da sua autonomia como expressão poética. 

Fotografias que se construíam na superfície da imagem, como um aspecto 

sutil dessa visualidade fotográfica, do seu mecanismo ótico e fotoquímico, e 

que diz respeito às aparências que em sua superfície exploram o contato 

com a materialidade em si mesma.  

Proponho uma aproximação possível, mas cuidadosa, com certos 

procedimentos da pintura em trabalhos de artistas como Lucio Fontana 

(1899-1968) e Alberto Burri (1915-1995) que em suas obras configuraram 

esse apreço em observar a superfície e a textura material da imagem, 

adotando procedimentos como: perfuração, derretimento, corte etc., para 

demonstrar o que significa, naquele contexto da fotografia, deslocar o ponto 

de atração externo para a materialidade do suporte. Essa aproximação 

evidentemente é muito precária. Fontana, entre outras coisas, discute em 

sua obra questões de espaço e tempo, de espaço planar e 

tridimensionalidade, através da superfície do suporte.  

Aqui, considerando as imensas distâncias de uma modalidade para a 

outra, aponto para uma questão interna ao procedimento fotográfico que, ao 

reverso, por sua simples aparência, não é evidente: a aproximação pelo 

aspecto topológico que teve sua origem no trabalho dos fotógrafos do grupo 

f:64 e que demonstra uma relação de sentidos relacionados com a presença 

de uma busca de autonomia da imagem fotográfica de seu papel atestador 

ou da submissão estética do academismo pictórico presente nos inícios de 

uma fotografia com pretensões artísticas. 

Paradoxalmente, pode-se dizer que, na perspectiva das experiências 

com os procedimentos de controle de tons e definição da imagem, tanto 

Weston quanto Adams se aproximam das preocupações topológicas 

instauradas na pintura moderna na medida em que exploram o meio, um 
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universo de metalinguagem apoiado na exploração física do dispositivo. Essa 

análise da questão é parte de um dilema interno na fotografia.  

A imagem como pregnância temporal  

Considerando que na ação dos tempos congelados pelo obturador 

fotográfico atuam forças poéticas sob a orientação do acaso3, nota-se a 

pregnância de uma causalidade motivada pela ação do fotógrafo e pela 

ocorrência da vida que se revela como um objeto de interesse complexo. 

Uma ação que ao se passar num tempo tão instantâneo vai possibilitar uma 

abertura entre a intuição do fotógrafo e a própria ação desse imediato. As 

marcas da materialização do tempo são perceptíveis em seus processos pela 

ação de um movimento que, ao ser congelado pela ação do obturador 

fotográfico numa razão fracionada de centésimos de um segundo, fica 

suspenso. Essa é a condição do recorte fenomenológico apontado por 

Abraham Moles e que diz respeito à natureza das imagens originadas pela 

mediação fotográfica.  

Também uma manifestação pictórica impregnada pela ideia de 

suspensão do tempo demarca a presença do sujeito da recepção ou se 

mostra para ele; essa ideia de suspensão é ao mesmo tempo uma ação em 

permanência: o tempo suspenso se distancia da contiguidade e se põe fora 

da natureza da narrativa fabular, não há começo, nem meio, nem fim. A 

imagem produzida pela fotografia já nasceu com esse princípio embutido, 

além da perspectiva, a possibilidade de uma imagem de uma mínima fração 

de segundo congela o tempo e, se não, se o registra em tempos largos, 

minutos, horas, ao se fazer como uma imagem fixa apresenta um 

pertencimento da permanência. 

                                                           
3 “Neste método está incluída a ideia do não previsivel, do singular (uma única vez) que se concretiza por meios de 
distintas possibilidades em aberto (…) como significado de pura qualidade”. (PLAZA, Julio; TAVARES, Mônica, 
1998:93). 
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Jacques-Louis David, Les Sabines, 
óleo sobre tela, 385 x 522cm, 1799. 

 

Certas imagens produzidas antes da invenção fotográfica evidenciam 

em sua narrativa o problema do tempo em suspensão, como em “Las 

Meninas” de Diego Velásquez (1656), um momento especialmente 

pregnante ou, em lugares impensados à primeira vista, como no quadro de 

Jacques-Louis David (1748-1825), Les Sabines, pintado em 1799 para 

representar mais uma cena de heroísmo neoclássico.  

Visto numa impressão de livro, não há como perceber certas 

particularidades; estando próximo, no museu do Louvre, diante da tela, é 

possível experimentar uma outra relação de forças e, então, perceber a 

batalha dos pequenos, suspensa, em permanência, um pormenor com uma 
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força expressiva mortalmente raivosa e heroica a partir da infância, alegoria 

do instinto. 

 
Museu do Louvre, 2008. 

Foto: Mauricius Farina.  

 
Detalhe 1 do rapto das Sabinas.  

Foto: Mauricius Farina, 2008.  
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Detalhe 2 do rapto das Sabinas.  

Foto: Mauricius Farina, 2008. 

Notem-se os olhares em suas expressões de espírito e singularidade, 

ambos enunciam o espectador que observa a suspensão de um movimento 

em permanência, um fragmento, um flagrante. Se nesta altura desviamos 

nossos interesses iniciais, esse giro serviu apenas para apresentar a ideia de 

suspensão do tempo como um dispositivo da imagem apresentado e 

percebido em anterioridade ao próprio ato fotográfico.  

A imantação luminosa do referente caracteriza a fotografia analógica e 

lhe confere verossimilhança, o que a difere das imagens construídas por 

semelhança como na pintura, no entanto, um aspecto mais delicado diz 

respeito à configuração de uma poética na fotografia, que não pode ser 

confundida apenas como um interesse pela mensagem denotada. Deslocar o 

interesse da referência mais imediata para a mensagem, considerando o ato 

fotográfico como um todo, é a chave para a aceitação de uma atitude 

poética nela mesma. 

E se, juntamente com a função poética, a fotografia é submetida a 

uma operação de auto-revelação, de auto-denúncia, de modo a exibir e 

expostular a sua própria natureza, a sua forma estrutural e seu processo 
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estruturante, a função metalinguística se entranha na primeira, tornando-se 

ambas hegemônicas. É o que se passa com as  fotos que tendem à 

abstração: eludido e/ou elidido o objeto, a foto passa a ser o próprio objeto, 

objeto de um objeto: salta à frente o processo fotográfico, o ‘objeto 

fotográfico’ propriamente dito. Já não dizemos, de saída: é um cachorro, ou: 

é um vaso de flores. Somos levados a dizer: é uma fotografia. (PIGNATARI, 

1985) 

Como diz Pignatari, a metalinguagem na fotografia ocorre por certo 

“entranhamento” na sua função poética, mas com o sentido de “expostular” 

suas estruturas. Considerando como eixos formadores da imagem os 

sistemas da moldura e da cromaticidade estudados por Rudolf Arheim em 

“Arte e percepção visual”, no campo da fotografia podemos pensar em duas 

ordens: a do espaço cromático e do espaço topológico que se determina pelo 

principio ótico através do diafragma e do conjunto compositivo e a do espaço 

temporal determinado pela ação do sistema de controle do tempo no 

sistema de obturação, termos técnicos que podem ser traduzidos em 

determinações espaciais e determinações temporais que, no entanto, se 

articulam em constante permutação. 

A configuração de um tempo decisivo, paradigma da instantaneidade 

fotográfica, em tempos modernos, vai criar no sujeito que contempla a 

imagem uma sensação estética mediada pelos fenômenos produzidos na 

ação de uma presença quase mística do tempo e das manifestações 

anímicas do fotógrafo. A fotografia de um “acaso”, impregnada por um 

instantâneo, não é uma fotografia por acaso, mas a ação efetiva de um 

projeto que corresponde à uma função estética. 

Um método criativo que tem na sua base uma estrutura que realiza 

uma mixagem entre o aspecto realista e figurativo da sua forma, um apelo - 

que não é explícito - ao interpretante no sentido de perceber na fotografia 
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uma visão que não é a da realidade que ele pode perceber objetivamente. 

Partindo da referência convencionada pode-se perceber o significante na 

presença operativa de um fotógrafo numa fotografia, quando então se 

fundem o referente e a materialidade do procedimento fotográfico.  

 
Henri Cartier-Bresson, 

Estação Saint-Lazare, Paris, 1932 

Nesta fotografia da estação Saint-Lazare, Henri Cartier-Bresson (1908-

2004) conseguiu realizar uma imagem que sintetiza o conceito que ao longo 

da sua vida buscou seguir como um ideal: "fotografar é colocar o olho, o 

coração e a mente no mesmo sentido". Para Bresson "a fotografia é um 

instrumento do olhar que capta maravilhosamente o intuitivo imediato", com 

isso instaura o conceito de "momento decisivo", que garante ao espectador 

uma fidelidade ao ato fotográfico como um instante de contemplação daquilo 
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que não é forjado. Não há nenhuma produção, nenhuma simulação nas 

fotografias que realizou. Seus instantâneos indicam que as coisas estavam 

lá, submetidas pelas leis de uma construção natural. 

Já nas imagens de Robert Doisneau (1912 - 1994) ocorre uma 

enunciação que se constrói pela simulação de um acaso construído através 

de uma relação de signos que se fundamentam exatamente por uma relação 

ditada pelo diagrama dos olhares.  

 
 

Robert Doisneau, 
“Olhar de soslaio”, 1953. 

 

Há nesta fotografia de Doisneau, que compõe uma série maior de 

fotografias realizadas nesta vitrine, uma imagem voltada para o receptor 

com um forte acento na ação, na mensagem do ato fotográfico propriamente 

dito: um flagrante, ou um “quase-adultério”? O olhar de soslaio do homem e 

a boca entreaberta da mulher que o acompanha - provavelmente fazendo 
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algum comentário sério sobre um quadro que não podemos ver e que fica na 

frente de ambos - inscrevem atitudes reveladoras de malícia e de sutilezas 

mitopoéticas. Doisneau faz um comentário tão objetivo sobre certas atitudes 

humanas que nos transporta para a atmosfera construída na fotografia que é 

diferente ao que propõe a enunciação bressoniana.  

A noção de instantâneo agrega em si uma “estética do acaso” que se 

configura sob a ação de um aparato fotográfico e de um contexto marcado 

pela ação do tempo-espaço e de um sujeito à espreita numa espécie de 

transe ou simbiose com essa cena. É uma fotografia diretamente ligada com 

o mecanismo de controle do tempo de exposição do filme na câmera: o 

obturador. Uma fotografia de tempos congelados, de milésimos de segundo. 

Trata de uma fração de tempo recortada por um enquadramento, mas não 

apenas isso. Fundamentalmente a poética dos instantâneos é marcada por 

uma atmosfera que impregna a fotografia com uma ideia de espetáculo do 

impossível, de uma atmosfera que coloca na imagem uma significação 

regida pelo traço inseparável de um olhar singular. 

A compreensão de uma dimensão expressiva do ato fotográfico se 

constrói com uma certa naturalidade ao evocar para isso aspectos de uma 

dimensão quase mística da experiência de captação das imagens, quando se 

revela em sua natureza a presença de um olhar sensível. Mesmo que ao 

reboque das mãos, com a interferência da mediação fotoquímica, o 

pressuposto da singularidade sensível, anseio da alma romântica, ainda não 

tinha sido de fato destituído, o ambiente mediado pelo analógico com suas 

diversidades poéticas, com Cartier-Bresson, Robert Doisneau (1912 – 1994), 

Edward Weston (1886 – 1958), Ansel Adams (1902 – 1984), entre outros, 

seja na ordem do tempo (o obturador), seja na ordem da cromaticidade 

(ordem do diafragma) ofereceu espaço para isso. 
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Os dilemas pós-modernos apresentam novos problemas, apontam 

para muitas alternativas, a compreensão do tempo como uma arte do 

encontro implica em sabotar os sentidos da moda que estão presentes nas 

necessárias atualizações tecnológicas e nas alterações de paradigmas. A 

ideia cromática ou o instante decisivo são reincorporados na cena 

contemporânea. O princípio espaço-temporal em fotógrafos como Jeff Wall 

trata de um segundo momento do obturador, agora incorporado pelo tempo 

cibernético e pela manipulação, a cromaticidade monocrática de Adams e 

Weston agora transformada pelos grandes formatos de Andreas Gursky, em 

suas manipulações construídas numa outra paisagem/tempo ainda circular. 
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